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Daftar Istilah dan Singkatan 
 

1. RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan) adalah dokumen 

perencanaan pembangunan desa/kelurahan untuk periode lima (5) tahun yang memuat 

penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Desa yang penyusunannya berpedoman 

pada hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa, RPJM Daerah (Kabupaten/ Kota), 

memuat arah kebijakan keuangan Desa, strategi pembangunan Desa, kebijakan umum, dan 

program Satuan Kerja. 

2. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah 

kota. 

3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan 

asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa 

dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam 

sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

5. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat 

Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 

6. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa 

7. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan 

kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. 

8. Dana perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan 

Pemerintahan Daerah. 

9. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk 

desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang 

diterima oleh Kabupaten/Kota. 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana 

keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah 

Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

11. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/ 

Kota. 
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12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama 

Kepala Desa. 

13. RTR (Rencana Tata Ruang), adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang. 

14. RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan 

tata ruang wilayah. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta 

unsur terkait yang melekat padanya, dimana batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan 

aspek administratif dan atau aspek fungsional. 

15. Visi adalah rumusan umum berupa gambaran mental berkaitan keadaan yang diinginkan 

pada akhir periode perencanaan. 

16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan oleh seluruh 

perangkat organisasi untuk mewujudkan visi. 

17. Agenda pembangunan adalah penerjemahan visi ke dalam tujuan jangka panjang (strategic 

goals) yang dapat mempedomani dan memberikan fokus pada penilaian dan perumusan 

strategi, kebijakan, dan program. 

18. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah yang akan ditempuh oleh seluruh perangkat 

organisasi yang berisi program indikatif untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan yang telah 

ditetapkan. 

19. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah di tingkat 

Pusat, Propinisi, dan Kabupaten untuk mencapai tujuan pembangunan. 

20. Program pembangunan adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan 

yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan 

serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh 

instansi pemerintah. 

21. Kinerja adalah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai 

secara terukur baik kuantitas maupun kualitas berkaitan dengan penggunaan anggaran. 

22. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk 

masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat 

capaian kinerja suatu program atau kegiatan. 

23. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang 

diharapkan dari suatu kegiatan. 

24. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan 

untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. 

25. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari 

kegiatan dalam satu program. 
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Kata Pengantar 
 
 

Bismillahirrahmanirrahiim 

 

uji dan syukur kita panjatkan kehadirat Alloh SWT dengan rahmatnya buku yang 

berjudul Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa: Panduan Perencanaan Berbasis 
Perdamaian dapat hadir di depan pembaca sebagai upaya mendorong peningkatan 

kualitas perencanaan pembangunan khususnya di tingkat desa. Disaat kelangkaan bahan 

rujukan (literatur) yang membahas secara mendalam tentang bagaimana menyusun 

perencanaan pembangunan berbasis perdamaian, penulis memberanikan diri menginisiasi buku 

ini sebagai salah satu rujukan yang dapat membantu mengisi kekosongan tersebut. Secara 

khusus buku ini ditujukan bagi pemerintah desa, penggiat, fasilitator dan masyarakat yang 

ingin mendalami bagaimana menyusun dokumen rencana jangka menengah desa yang 

memenuhi kaidah perencanaan ‗strategis-komprehensif-terpadu‘ juga memiliki kemampuan 

dalam mendorong upaya penyelesaian konflik dan perdamaian. Kita menyadari betapa berat 

tugas pemerintah dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan ekonomi dan kualitas 

kehidupan masyarakat tanpa diiringi jaminan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan yang 

menjadi prasayarat pembangunan. Berapapun besarnya biaya investasi pembangunan yang 

dikeluarkan tidak akan bermanfaat, jika pada saat yang sama hilang dan hancur akibat konflik 

dan kekerasan yang mewarnai penyelenggaraan pembangunan.  

Perencanaan pembangunan tidak cukup membangun gagasan dan strategi ke depan tanpa 

mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan kemampuan adopsi masyarakat terhadap 

perubahan, sehingga banyak perencanaan telah berhasil dalam mendorong pertumbuhan 

ekonomi dalam jangka pendek tetapi gagal dalam membangun kohesivitas sosial, daya tahan 

terhadap kerentanan dan memperkuat nilai-nilai kultural. Di sisi lain, ketika optimisme setiap 

daerah mengejar ketertinggalan dengan memfokuskan pada upaya meningkat indikator 

pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur fisik, tanpa diimbangi suprastruktur sosial yang 

memadai, maka secara tidak sadar akan terperosok dalam situasi sulit yang dapat menggoncang 

tatanan kehidupan secara keseluruhan. Kekhawatiran akan terjadinya arus balik yang dapat 

menimbulkan ketidakstabilan dapat terjadi kapan saja dan kerapkali tidak terduga dengan 

munculnya berbagai indikasi penolakan masyarakat, ketidakseimbangan akses sumber daya dan 

melebarnya kesenjangan, dan ketidakadilan. Hal ini dikhawatirkan dapat memicu gejolak 

sosial, seperti pertikaian, kerusuhan, kekerasan, kriminalitas dan konflik sara yang dapat 

menghancurkan apapun yang telah diinvestasikan untuk pembangunan. 

Pertanyaan penting bagaimana daerah (desa, kecamatan, kabupaten/kota) memulai 

tindakan dengan memperkuat keseluruhan aspek kehidupan masyarakat, jawabannya sangat 

ditentukan oleh kualitas rencana pembangunan yang dibuat. Muara dari semua pengendalian 

P 
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pemerintahan dan pelayanan terletak dari rencana strategis yang disusun sebagai pedoman 

semua pemangku kepentingan untuk melaksanakannya dengan mempertimbangkan prinsip-

prinsip perencanaan yang benar.  

Kecenderungan selama ini perencanaan yang dibuat di tingkat desa lebih menghasilkan 

prioritas program/kegiatan yang bersifat ―instan‖--langsung dirasakan secara ekonomi dan fisik 

karena dianggap lebih mudah dalam pelaksanaannya, kasat mata, mudah diukur, menyerap 

lapangan kerja, dan argumentasi lainnya. Hal ini juga yang menjadi alasan mengapa beberapa 

daerah lebih mengupayakan pembangunan infrastruktur fisik dibanding non fisik, karena 

kondisi geografis, akses yang terbatas dan keterisolasian, memerlukan penanganan segera 

dengan pertimbangan keterbatasan anggaran. Isu lain, menyangkut kesesuaian dan 

kesinambungan rencana pembangunan desa (RPJM Desa) dengan rencana pembangunan di 

tingkat kabupaten/kota yang seringkali sulit dipadukan. Kecenderungan ini tentunya perlu 

dikelola dengan baik dengan mengupayakan sistem perencanaan pembangunan yang 

komprehensif dan terintegrasi. Dimana kebutuhan pembangunan ekonomi dan prasarana fisik 

dapat seiring dengan penguatan masyarakat dalam mendorong perubahan sosial, penguatan 

kelembagaan, kemitraan, distribusi sumber daya yang adil, memperkecil kesenjangan 

antarkawasan, kerjasama lintas sektor, lintas budaya dan perdamaian secara lestari.  

 Berkaitan hal tersebut, perencanaan pembangunan desa harus diletakkan secara 

komprehensif untuk menjembatani kebutuhan pengembangan wilayah, penguatan sektor dan 

harmonisasi para pelaku pembangunan. Buku ini mencoba menawarkan kerangka rencana 

pembangunan desa khususnya dalam menyusun RPJM Desa yang dapat memadukan ketiga 

komponen tersebut dengan tetap merujuk pada ketentuan yang ditetapkan dalam Permendagri 

No. 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Secara umum buku ini mengikuti 

pentahapan yang telah diatur dalam peraturan tersebut dengan memberikan beberapa 

penjelasan dan penambahan dalam aspek analisis dinamika konflik serta kerangka kerja 

perdamaian. Hal ini dirasakan perlu untuk disusun sebuah panduan teknis yang dapat 

membantu perencana dan pelaksana dalam mengintegrasikan pengarusutamaan perdamaian 

dalam perumusan prioritas pembangunan desa 5 (lima) tahun. Paling tidak, harapan buku ini 

dapat mengisi kekosongan terkait, bagaimana persoalan ketidakadilan, kerentanan sosial, dan 

dinamika konflik dapat dipahami pada saat pengkajian kondisi desa termasuk gagasan 

sinkronisasi dan pengintegrasian prespektif perdamaian (peace mainstreaming) dalam 

perencanaan pembangunan.   

Perencanaan desa berbasis perdamaian diperlukan untuk; (1) memperkuat harmonisasi 

antarpelaku pembangunan, (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik 

antarwilayah (RT/RW, lingkungan, dusun, antardesa), antar sector (pendidikan, kesehatan, 

ekonomi, infrastruktur), maupun antarfungsi pemerintah, (3) menjamin keterkaitan dan 

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, (4) 

mengoptimalkan partisipasi masyarakat di semua tingkatan pemerintahan, serta (5) menjamin 

tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. 
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Kehadiran buku ini juga untuk melengkapi berbagai sumber rujukan berkaitan panduan 

kerangka kerja perdamaian dan pendekatan pembangunan peka konflik (conflict sensitive 
approach) yang dapat digunakan oleh pemerintah desa bersama komponen masyarakat lainnya 

dalam merumuskan program pembangunan jangka menengah desa. Terlebih dengan melihat 

kondisi saat ini, dimana situasi kehidupan masyarakat mengalami perubahan cepat menyangkut 

berbagai isu berkaitan dengan komitmen untuk menjaga perdamaian, reformasi birokrasi, 

penyelenggaraan pemerintahan (good governance), kualitas pelayanan publik, penyelesaian 

dan penanganan korban konflik, reintegrasi, pengelolaan sumber daya, dan hubungan 

antarpemangku kepentingan di tingkat desa. 

Dalam hal ini, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada pihak-pihak yang telah bekerjasama dalam penyusunan buku ini, khususnya 

kepada rekan tim konflik dan pembanguan Bank Dunia, Muslahuddin Daud, T. Ardiansyah, 

Wasi Abbas, T. Zuhradi, Rachel, dan Marzi yang telah bekerja untuk memperkuat konsep 

pengarusutamaan perdamaian yang menginspirasi lahirnya buku ini. Kepada pihak Bappeda 

Aceh, BRA, RMU-PNPM Perdesaan, Forum LSM Aceh dan pihak lainnya yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu persatu. Buku ini sesungguhnya merupakan karya mereka. 

Semoga buku ini dapat memenuhi harapan kita semua untuk mendorong upaya 

penguatan desa dalam rangka perdamaian berkelanjutan serta harapan masyarakat terhadap 

peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih 

baik. Amiin 

 

Jakarta, Mei 2011 

 

 

Wahjudin Sumpeno 
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Panduan Pembaca 
 

 

Buku berjudul Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa: Panduan 
Perencanaan Berbasis Perdamaian merupakan salah satu acuan bagi 

pemerintah desa dan pemangku kepentingan lain dalam menyusun RPJM 

Desa. Beberapa pokok pikiran, pengalaman, saran dan masukan dari berbagai 

pihak terkait tata cara penyusunan dokumen RPJM Desa menjadi acuan 

dalam penulisan buku ini sebagai upaya peningkatan kualitas perencanaan 

desa. Meskipun ragam penulisan dokumen RPJM Desa telah memberikan 

berbagai alternatif dalam penyusunannya. Penulis berupaya menyajikan 

buku ini, tidak terlepas dari peraturan pemerintah yang berlaku terkait 

penyusunan RPJM Desa (Permendagri No. 66 Tahun 2007 tentang 

Perencanaan Pembangunan Desa) dengan mempertimbangkan mekanisme, 

metodologi dan kesinambungan perencanaan. Hal ini dimaksudkan agar 

dokumen RPJM Desa yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan 

pengembangan wilayah/sektor pelayanan di desa dan perencanaan di tingkat 

kabupaten/ kota. 

Secara khusus, buku ini akan mengarahkan pembaca untuk memahami 

pentingnya RPJM Desa yang berprespektif perdamaian dengan meng-

integrasikan konsep pengarusutamaan perdamaian dalam kajian desa, 

mekanisme dan alur musrenbang hingga dihasilkan prioritas pembangunan 

selama 5 tahun. Hal ini membutuhkan pemahaman dan keterampilan dalam 

menggunakan alat bantu (tools) peka konflik (conflict sensitive approach) 

dalam analisis dan perumusan kebijakan pembangunan desa. RPJM Desa 

diharapkan bukan sebagai hasil dari proses teknokratis saja, tetapi mencakup 

kebutuhan masyarakat, strategis, partisipatif, dan politis-administratif. Buku 

ini diharapkan dapat membantu pembaca dalam memahami pentingnya isu-

isu perdamaian menjadi alat analisis agar rencana dan anggaran 

pembangunan yang disusun benar-benar berpihak kepada masyarakat 

marjinal, korban konflik dan kelompok rentan lainnya serta tetap 

mempertimbangkan peraturan yang berlaku. 

 

Mengapa Panduan ini Disusun? 
Buku ini disajikan sebagai respon terhadap kebutuhan perencanaan yang 

dapat memberikan informasi dini terkait gambaran menyeluruh tentang 

berbagai tindak kekerasan, sengketa, pertikaian, dan konflik sosial lain yang 

Perubahan dalam 
masyarakat 

mengajarkan 
kepada kita agar 

mampu belajar 
berubah dan 

menemukan cara 
untuk meng-

hadapinya 
dengan 

perencanaan 
masa depan  

―Memperkuat 
Perdamaian 

adalah 
Pembangunan  

itu sendiri‖   



xvi | Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Desa 

terjadi beberapa daerah. Panduan ini mengarahkan pembaca untuk 

mengenal sejak dini peta kerawanan sosial dan ketidakstabilan yang 

berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan, iklim 

investasi, kualitas pelayanan pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan. 

Oleh karena itu, masyarakat harus memiliki kesiapsiagaan terhadap 

kemungkinan terjadi konflik atau kerawanan sosial lainnya. Hal ini perlu 

diantisipasi dalam sebuah proses perencanaan dan penganggaran yang peka 

konflik dengan melibatkan pemerintah desa, BPD, lembaga swadaya, swasta, 

warga dan pemangku kepentingan lainnya.  

  Buku ini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dalam 

pengelolaan pembangunan desa yang berprespektif perdamaian mulai dari 

persiapan, pelaksanaan dan pelembagaan RPJM Desa dengan memperkenal-

kan perangkat analisis perdamaian termasuk bagaimana desa mengembang-

kan program/kegiatan dengan mempertimbangkan kualitas hubungan antara 

pemangku  kepentingan khususnya pemerintah desa dan masyarakat sebagai 

mitra kerja dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan di desa. 

Harapan sederhana dari buku ini, pembaca dapat mempelajari dengan mudah 

dan menerapkan berbagai perangkat analisis konflik dalam setiap pentahapan 

perencanaan dan penganggaran disesuai dengan kebutuhan dan kondisi 

lokal. Buku ini diharapkan dapat membantu pemerintah desa dalam 

mendorong inisiatif dan keterampilan teknis dalam mengkaji dan menyusun 

program dan kegiatan perdamaian sesuai mekanisme perencanaan 

pembangunan daerah agar dihasilkan prioritas pembangunan jangka 

menengah yang berkualitas dan berkesinambungan. 

 

Maksud dan Tujuan 
Buku ini disusun dengan maksud memberikan pemahaman dan keterampilan 

bagi perencana atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengintegrasi-

kan pengarusutamaan perdamaian dalam penetapan arah kebijakan dan 

prioritas pembangunan desa selama 5 (lima) tahun. Secara khusus panduan 

ini ditujukan untuk membantu pemerintah desa dan Tim Penyusunan RPJM 

Desa dalam merumuskan visi, misi dan prioritas pembangunan desa dengan 

mengintegrasikan pengarusutamaan perdamaian sebagai alat analisis untuk 

meningkatkan kualitas, optimalisasi, sinkronisasi dan harmonisasi program 

dan kegiatan. 

 

Tanyalah 
bagaimana harus 

merubah 
kemiskinan 

kepada kaum 
miskin karena 

mereka tahu 
bagaimana 

bertahan dan 
menghadapinya 

Kerapkali kita 
lebih mudah 

menentukan apa 
yang harus 

mereka  lakukan 
tetapi lupa untuk 
melihat apa yang 

dapat kita 
berikan kepada 

orang lain  
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 Kerangka Pola Pikir 
Buku ini disusun dengan dua bagian penting, yaitu bagian pertama yang 

menguraikan tentang topik-topik perencanaan peka konflik dan bagian 

kedua menguraikan tentang penganggaran peka konflik. Keseluruhan 

panduan terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu; bagian pertama tentang pedoman 

umum; bagian kedua fasilitasi penyusunan RPJM Desa dan bagian ketiga 

pelembagaan RPJM Desa. Secara rinci masing-masing bab diuraikan sebagai 

berikut; 

 

Gambar: Kerangka Pola Pikir 

 

 

 

Membangun desa 
adalah 

membangun 
negara  

Cermin desa 
adalah cermin 

negara   

Setiap Negara 
mempunyai 

perencanaan 
tetapi sedikit 
perencanaan 

yang 
menghasilkan 
kesejahteraan 

dan  perdamaian 
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Sasaran Pengguna 
Buku ini merupakan salah satu rujukan dalam memahami pengarusutamaan 

perdamaian sebagai bagian integral dalam pentahapan pembangunan yang 

menjadi tugas utama pemerintah desa dan masyarakat dalam mengintegrasi-

kannya dalam mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan 

evaluasi pembangunan. Buku ini diharapkan dapat mempermudah 

pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa dan BPD yang memiliki 

kewenangan dalam perumusan program untuk memastikan pengarusutama-

an perdamaian digunakan dalam keseluruhan tahapan perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan, dan dampaknya bagi masyarakat khususnya 

korban konflik, perempuan dan kelompok rentan. Bagi para pemerhati, 

perencana, praktisi, akademisi, aktivis atau lembaga lainnya dalam bidang 

pemerintahan, Buku ini dapat dijadikan salah satu referensi dalam menggali 

gagasan atau program pembangunan desa berbasis perdamaian. 

 

 

Klasifikasi 
Agar memudahkan pembaca memahami buku ini, maka dilakukan 

pengklasifikasian isi atau bentuk tulisan selain menyajikan tulisan utama 

dengan menempatkan pesan-pesan utama (side bar) yang berfungsi sebagai 

ruang tambahan informasi, kasus, catatan dari topik terkait. 

Perdamaian 
bukan hanya 

harapan dan cita-
cita banyak orang 

tetapi suatu 
tindakan yang 

harus 
diwujudkan oleh 

setiap orang 

Cobalah melihat 
diri kita dari 

kacamata orang 
lain agar kita 

lebih bijak 
menghargai diri 

kita sendiri 



Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Desa | xix  

Ikon 
Dalam penyajian tulisan ini akan ditemukan beberapa ikon sebagai alat bantu 

petunjuk informasi sebagai berikut: 

 

 

Ikon Pengertian. Uraian yang menjelaskan definisi, 
konsep dan penjelasan istilah yang dugunakan dalam 
topik. 

 

Ikon Tujuan. Pola perubahan perilaku yang ingin dicapai 
dari setiap topik atau bahasan terkait. 

 

Ikon Hasil. Produk  yang diharapkan dari proses yang 
dilakukan dari setiap topik atau bahasan terkait. 

 

Ikon Prinsip-Prinsip. Kumpulan nilai-nilai sebagai 
pedoman atau landasan kerja dalam setiap tindakan 
yang dijelaskan dalam setiap topik terkait. 

 

Ikon Metode. Saran teknik atau cara yang ditempuh 
berdasakan tujuan yang digunakan untuk memandu 
pembaca memahami proses dari setiap topik atau 
bahasan terkait. 

 

Ikon Langkah-Langkah. Serangkaian tindakan atau 
proses pentahapan kegiatan yang harus dilakukan sesuai 
topik atau bahasan terkait. 

 

Ikon Sumber dan Informasi Pendukung. Kumpulan 
bahan dan informasi penting sebagai pendukung 
kegiatan yang dilaksanakan terkait topik terkait. 

 

Ikon Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan. Catatan berupa 
saran, komentar dan pesan utama dari penulis sebagai 
pendukung 

  

 

Konflik bukan 
untuk dihindari 

tetapi harus 
dihadapi, 

persoalannya 
siapkah kita 

untuk menjadi 
dewasa dalam  

menghadapinya 
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ndang-undang No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, 

Peraturan Pemerintah No. 72/2005 (Pasal 64) tentang Desa, dan 

Permendagri No. 66/2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, 

memberi amanah kepada pemerintah desa untuk menyusun program 

pembangunannya. Forum perencanaan yang dikenal sebagai Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) merupakan wahana 

pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran 

pembangunan desa, diharapkan menjadi instrumen pengambilan keputusan 

penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata 

dan berkeadilan lebih bisa tercapai.  

Dalam undang-undang dinyatakan, bahwa pemerintah desa memiliki 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, 

namun dalam penyusunan perencanaan pembangunan tetap harus 

memperhatikan keterkaitan antara perencanaan Kabupaten/Kota, desa/ 

kelurahan dan antarpemerintah desa/kelurahan, sehingga pencapaian tujuan 

desa diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. 

Aspek hubungan kelembagaan desa mempertimbangkan kewenangan yang 

diberikan pemerintah daerah terkait pengelolaan sumber daya alam dan 

sumber daya lainnya maupun dengan pelayanan umum serta keuangan di 

tingkat desa. Melalui otonomi desa diharapkan pemerintah desa mampu 

meningkatkan kualitas pelayanan, daya saing, pertumbuhan ekonomi, 

pemerataan, keadilan dalam pembangunan serta memiliki kapasitas dalam 

meningkatkan daya guna potensi dan keanekaragaman sumber daya lokal.  

U 
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 Pengertian 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan 

dokumen rencana strategis pembangunan desa yang menjadi acuan bagi 

pemangku kepentingan dalam menetapkan kebijakan, tujuan, strategi dan 

prioritas program pembangunan desa dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. 

Selain sebagai dokumen perencanaan, RPJM Desa merupakan penjabaran 

dari visi, misi, dan program Kepala Desa yang penyusunannya berpedoman 

pada hasil musyawarah desa (musrenbang desa).  

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa disusun RPJM Desa 

sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah 

kabupaten/Kota, sehingga dalam penyusunannya perlu memperhatikan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Kabupaten/Kota). 

Dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa dijelaskan 

bahwa RPJM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

Dengan demikian, kerangka pelaksanaan pembangunan dalam RPJM 

Desa menjawab 3 (tiga) pertanyaan dasar, yaitu:  

 

Apa yang menjadi arah pembangunan desa dan apa hasil yang hendak dicapai dalam 
5 (lima tahun) mendatang?  

Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintahan desa dan pemangku 
kepentingan lain untuk mencapainya?  

Langkah-langkah strategis apa saja yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai? 

 

Ruang Lingkup 
Dalam rangka perencanaan pembangunan nasional, pemerintah Desa harus 

memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan 

struktur tata pemerintahan. Oleh karena itu tujuan dan sasaran 

pembangunan harus memperhatikan permasalahan yang menjadi lingkup 

desa maupun amanat pembangunan yang diberikan oleh pemerintah daerah 

(Kabupaten/Kota).  

Pelaksanaan kewenangan dan pengelolaan sumber daya, pelayanan 

serta keuangan desa untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat 

diformulasikan dalam dokumen rencana pembangun yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah. Dimana rencana pembangunan menurut undang 



Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Desa | 3  

undang tersebut dibagi menjadi rencana pembangunan jangka panjang, 

rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja pemerintah desa. 

Terdapat dua dokumen rencana desa, yaitu Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk lima tahun dan Rencana Kerja 

Pembangunan Desa (RKP Desa) tahunan. Dokumen RPJM Desa ditetapkan 

dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) dan RKP Desa ditetapkan dengan 

Peraturan Kepala Desa. RKP Desa menjadi acuan penyusunan dokumen 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagai hasil (output) 
dari musrenbang tahunan. 

 

Landasan Hukum 
Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai 

kerangka dasar otonomi daerah yang mengamanatkan dilaksanakannya 

perencanaan pembangunan dari bawah (bottom-up planning) secara 

partisipatif. Peraturan Pemerintah No.72/2005 tentang Desa menjabarkan 

lebih lanjut mengenai kedudukan desa dalam konteks otonomi daerah 

dengan mengacu pada UU 32/2004 tersebut. Khusus untuk kelurahan 

dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No.73/2005 tentang Kelurahan. 

Dalam rangka pelaksanaan otonomi, perencanaan pembangunan 

desa/kelurahan merupakan bagian integral dari sistem perencanaan 

pembangunan daerah (kabupaten/kota) serta satu kesatuan dari sistem 

perencanaan pembangunan nasional.  

Landasan hukum dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan desa 

diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, yang secara teknis pelaksanaannya 

sejauh ini masih diatur dengan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara 

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam 

Negeri tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang yang 

diterbitkan setiap tahun1. 

                                                 
1 Dalam Penjelasan atas Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa landasan pemikiran 

pengaturan mengenai desa tetap yaitu; (1) Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat 

disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti pola penyelenggaraan 

pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada 

masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa 

Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih 

hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, (2) Partisipasi, 

memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran 

aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan 
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Berikut beberapa landasan peraturan perundang-undangan yang 

menjadi landasan hukum yang mengatur sistem, mekanisme, proses, dan 

prosedur penyusunan RPJM Desa, yaitu: 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang 

Penetapan dan Penegasan Batas Desa; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang 

Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Desa; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang 

Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan; 

                                                                                                                                                    
kehidupan bersama sebagai sesama warga desa, (3) otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan 

desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya 

yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan 

negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman, (4) Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi 

dan diagregasi melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa, (5) Pemberdayaan 

masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa 

ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan 

kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. 
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Administrasi Desa; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang 

Perencanaan Pembangunan Desa; 

13. SEB Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala 

Bappenas dan Menteri Dalam Negeri 0008/M.PPN/01/2007/050/ 264A/SJ 

tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007; dan 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan 

Kelurahan. 

 

Prinsip-Prinsip Perencanaan 
Penyusunan RPJM Desa dilakukan melalui pendekatan keterpaduan 

yaitu: teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom-up dan top 
down process. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan desa selain 

diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, 

terpadu, transparan dan akuntabel; konsisten dengan rencana lain 

yang relevan; juga kepemilikan rencana (sense of ownership) menjadi 

aspek yang perlu diperhatikan.  

Secara umum, Undang-Undang No. 25/2004 telah memberikan 

panduan dalam penyusunan rencana pembangunan sebagai kerangka 

acuan bagi pemerintah desa dalam penyusunan RPJM Desa yang 

memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut: 

 

Strategis 

Dokumen RPJM Desa merupakan suatu kerangka kerja pembangunan yang 

komprehensif dan sistematis dalam mencapai harapan yang dicita-citakan. 

RPJM Desa merupakan hasil dari pemikiran strategis dalam menggali gagasan 

dan isu-isu penting yang berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi 

pemerintahan desa dan masyarakat. Kebijakan strategis yang dituangkan 

dalam RPJM Desa menentukan arah perubahan dan orientasi pembangunan 

yang perlu dilakukan untuk mencapai harapan dan kesejahteraan 

masyarakat. Dengan demikian, kualitas dokumen RPJM Desa sangat 

ditentukan seberapa jauh dokumen perencanaan dapat mengungkapkan 

secara sistematis proses pemikiran strategis tersebut.  

 

Keterlibatan 
pemerintah desa, BPD 

dan pemangku 
kepentingan lain dalam 

proses pengambilan 
keputusan perencanaan 
menjadi sangat penting 

dalam memastikan 
RPJM Desa yang 

disusun mendapatkan 
dukungan dari berbagai 

pihak agar 
pelaksanaannya 

berjalan secara optimal. 
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RPJM Desa erat kaitannya dengan proses menetapkan ”ke mana desa akan diarahkan 
pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; 
bagaimana mencapainya; dan langkah-langkah strategis apa saja yang perlu dilakukan 
agar tujuan tercapai”. 

 

Demokratis dan Partisipatif 

RPJM Desa merupakan dokumen milik bersama sebagai acuan kebijakan desa 

yang disusun secara partisipatif melibatkan pemangku kepentingan. Prinsip 

musyawarah dan partisipasi menjadi landasan dalam proses penyusunan 

RPJM Desa yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan 

masyarakat dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan 

perencanaan, mencakup: 

 identifikasi pemangku kepentingan yang perlu dilibatkan dalam proses 

pengambilan keputusan dalam perencanaan desa; 

 kesetaraan antara pemerintah desa dan pemangku kepentingan lain 

dalam pengambilan keputusan; 

 transparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan desa; 

 keterwakilan dari seluruh komponen masyarakat, terutama kelompok 

perempuan dan kelompok rentan; 

 kempemilikan (sense of ownership) masyarakat terhadap RPJM Desa 

 pelibatan media dalam sosialisasi RPJM Desa; dan 

 konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan 

keputusan, seperti: perumusan isu pembangunan desa dan permasalahan, 

perumusan tujuan, strategi dan kebijakan, dan prioritas program. 

 

Politis 

Dokumen RPJM Desa merupakan hasil kesepakatan berbagai unsur dan 

kekuatan politik dalam kerangka mekanisme kenegaraan yang diatur melalui 

undang-undang. Dengan kata lain, RPJM Desa sebagai sebuah produk politik 

yang dalam penyusunannya melibatkan proses konsultasi dengan kekuatan 

politis terutama Kepala Desa dan BPD: 

 dilakukan konsultasi dengan kepala desa untuk penerjemahan yang tepat 

dan sistematis atas visi, misi, dan program kepala desa ke dalam tujuan, 

strategi, kebijakan, dan program pembangunan desa; 

 melibatkan BPD dalam proses penyusunan RPJM Desa; 
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 beberapa pokok pikiran BPD menjadi acuan dalam proses penyusunan 

RPJM Desa; 

 review, saran dan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan 

berkaitan terhadap rancangan RPJM Desa; 

 dilakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa (Perdes) 

RPJM Desa; dan 

 pengesahan RPJM Desa sebagai Peraturan Desa yang mengikat semua 

pihak untuk melaksanakannya dalam lima tahun ke depan. 

 

Bottom-up Planning 

Perencanan dari bawah yang dimaksud bahwa proses penyusunan RPJM 

Desa harus memperhatikan dan mengakomodasikan kebutuhan dan aspirasi 

masyarakat: 

 penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat 

konsistensi dengan visi, misi dan program kepala desa terpilih; 

 memperhatikan hasil proses musrenbang dan kesepakatan dengan 

masyarakat tentang prioritas pembangunan desa; dan 

 memperhatikan hasil dari proses penyusunan usulan kegiatan desa. 

 

Top-down Planning 

Perencanan dari atas yang dimaksud bahwa proses penyusunan RPJM Desa 

perlu bersinergi dengan rencana strategis di atasnya dan komitmen 

pemerintahan atasan berkaitan: 

 RPJM Desa sinergi dengan RPJM Kabupaten/Kota; dan 

 RPJM Desa sinergi dan komitmen pemerintah terhadap tujuan 

pembangunan global seperti Millenium Development Goals (MDGs), 

Sustainable Development, pemenuhan Hak Asasi Manusia, pemenuhan 

air bersih, sanitasi, dan infrastruktur dasar. 

10 
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Kualitas Perencanaan 
Proses penyusunan RPJM Desa diharapkan menghasilkan sebuah dokumen 

perencanaan yang benar-benar berkulitas dan terukur2. RPJM Desa yang 

baik tidak hanya mampu mengakomodasikan aspirasi masyarakat tetapi 

memiliki bobot yang memadai, tingkat adaptasi tinggi terhadap perubahan 

dan dapat diimplementasikan secara optimal. Berikut ini beberapa indikasi 

dalam memahami kualitas RPJM Desa: 

 kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian pembangunan saat 

ini dalam berbagai fungsi pemerintahan desa; 

 kejelasan rumusan masalah dan isu strategis pembangunan desa; 

 kesesuaian antara visi, misi, dan agenda kepala desa terpilih dengan 

usaha mengoptimalkan kekuatan dan mengatasi kelemahan internal 

pembangunan desa; 

 kesesuaian antara visi, misi dan agenda kepala desa dengan upaya secara 

terencana dalam mengoptimalkan peluang dan menghadapi tantangan 

eksternal pembangunan desa; 

 kesesuaian rumusan tujuan, strategi, arah, dan kebijakan pembangunan 

desa dengan upaya mengoptimalkan sumber daya dan mengatasi 

kelemahan internal pembangunan ditingkat desa; 

 penerjemahan yang baik dan sistematis tujuan, strategi dan kebijakan ke 

dalam rumusan prioritas program pembangunan desa; 

 kesesuaian antara hasil rumusan isu strategis dalam pengelolaan 

keuangan desa dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan 

keuangan desa; 

 keterkaitan yang erat antara isu srategis pembangunan desa dan 

kontribusi program pembangunan di tingkat daerah dengan upaya 

mendorong perdamaian; 

 pelibatan masyarakat dan pemangku pentingan lain dalam proses 

perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam keseluruhan proses 

pengambilan keputusan penyusunan RPJM Desa; dan 

 kesesuaian perencanaan dengan konteks dan pelaksanaan program. 

                                                 
2
 Hasil perencanaan dari bawah dirasakan lemah, disebabkan beberapa faktor, diantaranya:  (1) lemahnya kapasitas 

lembaga yang menangani perencanaan; (2) lemahnya identifikasi masalah pembangunan; (3) lemahnya dukungan 

data dan informasi perencanaan; (4) lemahnya kualitas sumberdaya manusia di desa; (5) lemahnya dukungan 

pendampingan dalam kegiatan perencanaan, dan (6) minimnya dukungan pendanaan dalam perencanaan di tingkat 

desa (Asmara, H., (2001) dalam Agus. P.H, (tt)). 
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Mengapa RPJM Desa dibutuhkan 
dalam Pelaksanaan Pembangunan 

Dalam pendekatan politik memandang bahwa pemilihan kepala desa 

merupakan bagian penting dari proses penyusunan rencana, karena 

masyarakat (pemilih) menentukan pilihannya berdasarkan program 

pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Desa. 

Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda 

pembangunan yang ditawarkan kepala desa pada saat kampanye ke 

dalam rencana pembangunan jangka menengah (Penjelasan atas UU 

No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional). 

Secara teknokratis, RPJM Desa dapat membantu pemerintah desa 

dalam memetakan kebutuhan secara komprehensif dan memformulasi 

kan strategi yang bagi setiap sektor-unit kerja untuk mecapai tujuan 

yang telah ditetapkan serta menjalankan fungsi kepemerintahan yang baik 

(good governance). 

RPJM Desa sebagai dokumen penting sangat dibutuhkan sebagai 

kerangka acuan kebijakan pelaksanaan pembangunan desa dalam kurun 

waktu 5 (lima) tahun. Melalui dokumen ini, pemerintah desa dapat 

memantau, mengukur target kinerja, hasil, dan dampak program 

pembangunan secara jelas dan terarah berdasarkan visi dan misi yang telah 

ditetapkan. RPJM Desa juga sebagai alat kontrol bagi publik terhadap 

pemerintah desa dalam menjalankan fungsi dan kedudukannya secara 

transparan dan akuntabel. 

 

Mengapa desa harus menyusun RPJM Desa?, Berdasarkan pengalaman dan hasil kajian, 
rencana pembangunan jangka pendek (tahunan) yang terputus-putus ternyata tidak 
berdampak terhadap perubahan masyarakat secara berarti. Hal ini disebabkan 
cakupan wilayah pembangunan yang cukup luas, sasaran yang harus dilayani, 
keterbatasan sumber daya dan penanganan membutuhkan waktu yang cukup (3 
sampai 5 tahun). Agar rencana program berkesinambungan diperlukan kerangka 
program jangka menengah untuk menjadi rujukan penyusunan rencana kerja tahunan 
(RKP Desa). 

 

Masyarakat luas dapat memahami dan berpartisipasi dalam pelaksanaan 

pembangunan. Karena dokumen RPJM Desa sangat terkait dengan visi dan 

misi Kepala Desa Terpilih, maka kualitas penyusunan RPJM Desa akan 

mencerminkan sejauh mana kredibilitas Kepala Desa Terpilih dalam 

memandu, mengarahkan, dan memprogramkan perjalanan kepemimpinan-

RPJM Desa meletakkan 
dasar yang kokoh 

dalam pengembangan 
wilayah desa dengan 

mengoptimalkan 
sumber daya dan 

potensi desa untuk 
meningkatkan daya 

saing, pelestarian 
lingkungan, tata ruang, 
dan kohesi masyarakat. 
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nya dan pembangunan desanya dalam masa 5 (lima) tahun ke depan. 

Mempertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat pada akhir masa 

kepemimpinannya. Dalam hal ini, kedudukan RPJM Desa sangat penting 

untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi desa yang selanjutnya 

menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, 

strategi, kebijakan, program prioritas dan indikator kinerja yang akan 

dicapai. 

Sesuai peraturan perundang-undangan, pemerintah desa harus 

menyusun rencana pembangunan yang selanjutnya digunakan sebagai 

pedoman laporan keterangan pertanggungjawaban kepala desa maupun 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat. 
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PJM Desa yang disusun oleh pemerintah desa bersama masyarakat 

diharapkan mampu memperkuat perdamaian dengan mendorong 

harmonisasi kelembagaan, kohesi sosial, penataan pemerintahan desa 

yang bersih dan profesional, peningkatan kualitas pelayanan publik, 

pengelolaan sumber daya, dan isu lainnya terkait dengan pencegahan dan 

penanganan konflik. RPJM Desa tidak hanya dipandang sebagai dokumen 

perencanaan saja, lebih dari itu sebagai alat manajemen pemerintahan desa 

dalam mengelola perubahan dan penyelesaian masalah sosial yang seringkali 

menghambat pelaksanaan pembangunan.  

Banyak kasus konflik dan kekerasan mewarnai jalannya proyek 

pembangunan yang mangakibatkan tingginya resistensi masyarakat lokal 

terhadap berbagai upaya yang dicanangkan oleh pemerintah. Disamping 

berbagai kasus yang melibatkan pihak ketiga menyangkut prosedur 

pengadaan, ketidakterbukaan, diskriminasi, dan sulitnya masyarakat di 

tingkat desa untuk mengaksesnya. Bahkan dalam skala besar terjadi 

penggusuran atas hak tanah warga akibat eksplorasi sumber daya dan 

pengembangan kawasan hutan/perkebunan. Dari sekian banyak kasus 

tentunya akan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat bahkan 

menimbulkan gangguan lain yang lebih besar dan masif dalam bentuk 

kriminalitas, kerusuhan, dan gangguan keamanan.  

Persoalannya apakah RPJM Desa yang selama ini disusun telah 

mempertimbangkan aspek kerentanan sosial tersebut, sehingga sejak dini 

R 
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dapat dipetakan dan dirumuskan penyelesaiannya, atau hanya terfokus pada 

persoalan pertumbuhan ekonomi atau penyediaan prasarana fisik saja dan 

pada saat dokumen perencanaan menjadi sebuah kebijakan pembangunan 

desa timbul reaksi penolakan dari masyarakat.  

Persoalan lain menyangkut menyangkut pola kepemimpinan, budaya 

pemerintahan, manajemen sumber daya dan alokasi sumber pendanaan yang 

terbatas. Semuanya sangat rentan terhadap gejolak sosial. Oleh karena itu, 

pemahaman konteks dan analisis konflik sangat penting dalam penyusunan 

RPJM Desa. Agar semua pihak menyadari bahwa RPJM Desa tidak saja 

dipahami sebagai produk politis, teknokratis dan aspiratif saja, lebih dari itu 

sebagai alat perubahan dan pengendali pemerintahan desa, sehingga 

masyarakat mampu menjawab tantangan yang dihadapi.  

 

 
Kasus 2.1 

Penyelesaian Kasus Tree Crops  
Smallholders Sector Project (TCSSP) 

 
Beberapa tahun silam banyak ditemukan kasus menyangkut kebijakan atas proyek-proyek yang 
dilakukan pemerintah hanya melihat pada konteks berjalannya pembangunan tanpa melihat sasaran dan 
pelibatan pembangunan yang sama sekali tidak menguntungkan petani, Seperti halnya Proyek Tree 
Crops Smallholders Sector Project (TCSSP) Propinsi Bengkulu. Proyek yang menggunakan dana Hutang 
Luar Negeri (loan) No.1118-INO dari Asia Development Bank (ADB), berjudul sangat mulia, yakni 
Pengembangan Budidaya Perkebunan Rakyat melalui Budidaya Perkebunan Karet dalam kelompok-
kelompok masyarakat dengan sistem Pinjaman (Kredit), namun dalam perjalanannya, proyek ini telah 
dikorupsi oleh Pelaksana Proyek dan telah terbukti sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu 
pada waktu itu. Tidak tanggung-tanggung, perbuatan korupsi para pelaksana proyek ini tidak hanya 
merugikan negara dengan upaya korupsi pada pekerjaan drainase, pembuatan jalan kebun, namun telah 
merugikan secara langsung pada petani peserta proyek dengan jumlah 3470 KK dengan mencuri uang 
peserta petani TCSSP melalui Korupsi Pengadaan Bibit Karet, pengurangan jumlah pupuk, pembelian 
SAPROTAN/SAPRODI yang tidak sesuai dengan standard, pemberian hibah atas pekerjaan yang hingga 
kini masih ada yang belum diberikan serta ditahannya sertifikat tanah peserta TCSSP. Perbuatan korupsi 
ini berakibat pada kebun petani rusak dan banyaknya bibit palsu yang tidak maksimal (kurang getah) 
dengan lahan karet seluas 3844 Ha. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil Tim Reklasifikasi yang telah 
dibentuk oleh Gubernur Propinsi Bengkulu pada tanggal 12 Maret 2003. Dari hasil ini, telah menunjukkan 
bahwa tuntutan petani sangat realistis dan mendasar. Oleh karena itu, Serikat Tani Bengkulu (STAB) 
dengan ini meminta Gubernur Propinsi Bengkulu beserta Menteri Keuangan untuk merealisasikan Hasil 
Kesepakatan Tim Terpadu Reklasifikasi Kebun TCSSP dan merealisasikan TUNTUTAN Petani TCSSP 
sebagai berikut; mengembalikan Sertifikat Petani Peserta TCSSP, membebaskan kredit yang ditanggung 
petani peserta TCSSP, dan emberikan ganti kerugian bagi petani akibat dari gagal panen. (sumber: 
http://tani-bengkulu.blogspot.com/) 

 

http://tani-bengkulu.blogspot.com/
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Konsep Pengarusutamaan Perdamaian 
Istilah pengarusutamaan perdamaian (peace 
mainstreaming) seringkali digunakan untuk 

menjelaskan bagaimana pola hubungan 

antarpemangku kepentingan ‘actors‘ dan 

pemahaman isu perdamaian sebagai 

‖crosscutting issues‖ untuk menilai 

komponen lain dalam pembangunan. 

Salah satu cara yang ditempuh melalui 

penerapan pendekatan pembangunan 

peka konflik (Conflict sensitivity 
approach). Dimana setiap unsur yang 

terlibat dalam proses pembangunan 

harus memiliki kepekaan terhadap isu-

isu konflik dan kerentanan sosial lainnya. 

Penerapan lebih luas dari pendekatan ini dengan 

dikembangkannya kerangka kerja penguatan 

perdamaian (peace building) dalam praktek perencanaan 

pembangunan. Pengarusutamaan perdamaian merupakan suatu pendekatan 

yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan dengan 

mempertimbangkan aspek dinamika perubahan masyarakat, kondisi sosial, 

analisis konflik dan strategi perdamaian dalam penyusunan rencana 

pembangunan. Secara umum pendekatan perdamaian menyangkut kapasitas 

pemerintah desa dalam aspek berikut; 

a. Pemahaman terhadap dinamika konflik (context) di wilayah atau desa 

perencanaan. 

b. Pemahaman interaksi antara para pemangku kepentingan dan dinamika 

konflik di suatu desa. 

c. Tindakan yang perlu dilakukan berdasarkan pemahaman terhadap 

masalah, konteks dan kapasitas pemangku kepentingan baik langsung 

maupun tidak langsung dalam meminimalisasi dampak negatif dan 

memaksimalkan dampak positif terhadap upaya membangun 

perdamaian serta strategi intervensi yang diperlukan. 
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RPJM Desa diharapkan 
mampu membangun 

kohesi sosial, 
harmonisasi 

antarkelompok dan 
mengantisipasi 

kemungkinan tindak 
kekerasan, 

diskriminasi, 
pelanggaran hukum 

dan hak azasi manusia, 
serta kerentanan sosial 

lain. 

Pengarusutamaan Perdamaian dalam 
RPJM Desa  

RPJM Desa berbasis perdamaian merupakan suatu pendekatan dalam 

perencanaan pembangunan desa yang mengintegrasikan prinsip-prinsip 

pengarusutamaan perdamaian atau kepekaan terhadap dinamika konflik 

dalam merumuskan visi, misi, tujuan dan program pembangunan. 

Pendekatan ini diterapkan dalam rangka harmonisasi antarpemangku 

kepentingan dan optimalisasi sumber daya untuk mencapai tujuan 

pembangunan. Pengintegrasian pengarusutamaan perdamaian dilakukan 

secara terpadu dalam perencanaan (integrated planning systems) sebagai alat 

(tools) untuk memahami konteks suatu wilayah/kawasan (desa dan 

sekitarnya) dari berbagai prespektif antarwilayah, antarsektor, dan 

antarpelaku. Secara komprehensif menghindari berbagai tumpah tindih, 

inkonsistensi dan kerentanan sosial yang akan berpengaruh terhadap 

pencapaian visi dan harapan masyarakat ke depan.  

Pengarusutamaan perdamaian dalam proses penyusunan RPJM 

Desa merupakan sarana untuk menjembatani kebutuhan program 

pembangunan dengan kepentingan berbagai pihak, sekaligus 

mendorong sinkronisasi, optimalisasi sumber daya dan keserasian 

program pembangunan desa secara berkelanjutan. Oleh karena itu, 

RPJM Desa menjadi salah satu alat efektif untuk mencapai tujuan 

pembangunan, dimana persoalan stabilitas, keamanan, dan ketertiban 

menjadi isu penting dalam proses perumusan strategi kebijakan yang 

diformulasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan. 

Sejauhmana RPJM Desa mampu menghadapi situasi sulit dan konflik 

menjadi sangat penting untuk menjamin pelaksanaan pembangunan 

berjalan sesuai yang diharapkan. 

 

Maksud dan Tujuan Pengarusutamaan 
Perdamaian dalam RPJM Desa  

Pengarusutamaan perdamaian dalam RPJM Desa dimaksudkan sebagai salah 

satu cara untuk melengkapi model perencanaan yang selama ini dilaksanakan 

di tingkat desa dengan mengintegrasikan pendekatan peka konflik (conflict 
sensitivity planning), agar masyarakat dan pemangku kepentingan lain 

mampu memahami konteks, perilaku dan tindakan dari perubahan yang 

diharapkan kedepan. Pengarusutamaan perdamaian sebagai suatu cara dalam 

mencapai tujuan berupa kebijakan, strategi dan prioritas program selama 5 



Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Desa | 15  

(lima) tahun dengan menjembatani informasi (information linkage) antara 

kebutuhan pembangunan yang diharapkan dengan konteks konflik (conflict 
environment). Upaya pengintegrasian pengarusutamaan perdamaian dapat 

dilakukan dengan beberapa cara; 

 mengintegrasikan pengarusutamaan perdamaian dan prinsip-prinsip 

transformasi konflik ke dalam strategi kebijakan pembangunan desa; 

 mengkaitkan analisis peka konflik (conflict sensitivity approach) dengan 

visi, misi dan tujuan pembangunan desa; 

 memastikan keseluruhan proses perencanaan di tingkat desa yang 

dilakukan peka terhadap dinamika konflik dan mendorong penguatan 

perdamaian; dan 

 melakukan percepatan terhadap tindakan yang diperlukan dalam 

pencegahan dan penanganan konflik. 

 

Kaidah Pengarusutamaan Perdamaian 
 dalam RPJM Desa 

Kaidah penerapan pengarusutamaan perdamaian dalam RPJM Desa mengacu 

pada kerangka kerja perdamaian (peace building frameworks) yang dibangun 

atas 5 (lima) pilar utama, yaitu; (1) Menyeluruh (comprehensive), (2) 

Kesalingtergantungan (interdependency), (3) keberlanjutan (sustainability), 

(4) Strategis, dan (5) Infrastuktur (Neufeldt., et.al, 2002). Kelima prinsip-

prinsip yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan dan implementasi 

pembangunan. 

 

 

Pembangunan berprespektif perdamaian 
diibaratkan seperti bangunan rumah yang 
ditopang oleh lima pilar yang saling 
menopang dengan pondasi masyarakat 
mencakup setiap komponen, pelaku dan 
sumber daya pembangunan 
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Menyeluruh (Comprehensive) 

Masyarakat desa merupakan bangun sistem sosial yang kompleks terdiri dari 

unsur-unsur penting saling berpengaruh. Dalam merumuskan kebijakan 

pembangunan desa harus mempertimbangkan elemen lain yang berpengaruh 

terhadap interaksi masyarakat secara menyeluruh. Perdamaian sebagai suatu 

sistem dimana setiap elemen saling mempengaruhi terhadap kelompok, 

organisasi dan komunitas secara keseluruhan. RPJM Desa berusaha 

menempatkan isu perdamaian sebagai bagian dari kehidupan masyarakat 

melalui penggambaran secara benar dan tepat tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi satu dengan situasi yang lainnya serta berdampak pada upaya 

perubahan masyarakat yang damai dan sejahtera. Merumuskan prioritas 

pembangunan desa secara menyeluruh dalam rangka memperkuat 

perdamaian dan penyelesaian masalah yang dihadapi desa dengan 

meletakkan isu konflik dalam pengelolaan pemerintahan desa dan pada 

semua tingkatan dalam masyarakat. 

 

Kesalingtergantungan (Interdependency) 

RPJM Desa berbasis perdamaian mendorong pemangku kepentingan 

untuk membangun sinergi dan kesalingtergantungan dari berbagai 

unsur atau sistem menyangkut hubungan individu/kelompok, peran 

dan aktivitas yang saling mempengaruhi. RPJM Desa akan memetakan 

setiap orang, aktivitas, atau tingkat masyarakat yang mampu 

membangun situasi aman, damai dan kondusif. Setiap elemen yang 

terlibat atau yang berpengaruh terhadap upaya perdamaian memiliki 

kebutuhan dan ketergantungan satu dengan yang lainnya. Setiap 

masalah yang di hadapi masyarakat desa tidak berdiri sendiri tetapi 

sangat dipengaruhi oleh persoalan yang lebih kompleks dan 

membutuhkan penanganan khusus. Kesalingtergantungan yang 

tercermin dalam RPJM Desa merupakan kerangka kerja/jejaring (web) 

dari seluruh aktivitas dalam upaya memperkuat perdamaian. Aktivitas 

masyarakat membutuhkan jaring dan ikatan sosial yang kuat manakala 

terjadi tekanan dari luar yang menginginkan situasi yang tidak stabil, semua 

elemen yang mengikatnya akan ikut memperkuat hubungan agar tetap 

bertahan. 

 

Keberlanjutan (sustainability) 

RPJM Desa merupakan suatu rencana dengan visi, misi dan tujuan 

pengembangan jangka panjang, bukan suatu yang sifatnya temporal, 

RPJM Desa bukan  
dokumen perencanaan 

fisik dan bidang 
pengembangan sektor 

saja, misalnya 
pendidikan, ekonomi, 

kesehatan dan 
infrastruktur, tetapi 

sebagai rencana 
perubahan sosial, 

budaya, dan nilai-nilai 
secara terpadu   



Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Desa | 17  

incremental, dan jangka pendek. RPJM Desa harus peka terhadap konflik 

dan kekerasan yang bisa terjadi lintas generasi dan lintas budaya, sehingga 

isu perdamaian diletakkan dalam kerangka kerja waktu tanpa batas. Dalam 

perumusan RPJM Desa dibutuhkan suatu kajian mendalam tentang sejarah 

konflik, kejadian dan pengalaman masyarakat dengan menelusuri secara 

komprehensif seluruh fenomena yang terjadi. RPJM Desa sebagai acuan 

untuk merespon berbagai isu dan krisis yang diletakkan dalam visi dan misi, 

perubahan permanen, dan aktivitas yang berkesinambungan. Seperti halnya 

dalam pembangunan berkelanjutan (sustainable development), membangun 

perdamaian (peace building) merujuk pada penemuan sumber konflik dari 

konteks lokal, kemudian diterjemahkan dalam tindakan nyata. RPJM Desa 

hendaknya disusun dengan pertimbangan pengelolaan sumber daya, 

kelembagaan dan pelibatan lintas sektor dan lintas generasi. Artinya apa 

yang dilakukan oleh para aktivis atau pendahulu dalam membangun sendi-

sendi utama perdamaian dapat dilanjutkan oleh generasi berikutnya secara 

berkesinambungan. 

Strategis (Strategic) 

Kebutuhan desa harus diletakan dalam kerangka pembangunan jangka 

panjang mencakup identifikasi dan penilaian (assessment) secara 

komprehensif. RPJM Desa meletakkan dasar-dasar filosofis dan sosiologis 

bagi penyelenggaraan pemerintahan desa dengan merujuk hasil analisis 

konflik dan kelembagaan, perumusan visi, termasuk juga program aksi yang  

bersifat strategis. Program perdamaian secara mendasar ditetapkan melalui 

sebuah rencana pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan desa 

ke depan. RPJM Desa merupakan respon masyarakat dari suatu proses belajar 

yang mempertemukan situasi, kebutuhan, tujuan dan rencana aksi terhadap 

visi pembangunan serta perubahan jangka panjang. Prinsip dan kerangka 

kerja strategis ini menjadi dasar bagi pemerintahan desa, masyarakat serta 

pemangku kepentingan lain dalam mengembangkan merumuskan 

kebijakan dan program pembangunan dengan menentukan fokus 

tindaklanjut penanganan konflik dan pelestarian perdamaian. 

 

Infrastruktur 

Infrastruktur yang dimaksud mengacu pada pranata dan modal sosial, 

mekanisme, manajemen, dan kelembagaan yang dibutuhkan untuk 

mendukung proses perubahan dalam mencapai visi dan tujuan 

perdamaian. RPJM Desa menyediakan landasan infrastruktur 

perencanaan yang mampu mendukung dan menumbuhkan kesadaran 

masyarakat terhadap perdamaian. Infrastruktur perdamaian berfungsi 

Infrastruktur 
perdamaian dalam 

RPJM Desa sebagai 
pondasi bangunan 

masyarakat beserta 
elemen lainnya yang 

menopang  kebutuhan 
pembangunan, 

penyelesaian masalah, 
pengelolaan sumber 
daya, kearifan lokal 

dan keberlanjutan 
program.  
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sebagai ruang dan pondasi yang kuat bagi pemerintahan desa, masyarakat, 

dan pemangku kepentingan lain untuk membangun sendi-sendi dasar 

perdamaian. Infrastruktur perdamaian diantaranya, modal sosial, hubungan 

sosial, nilai-nilai, dan ruang untuk melakukan transformasi konflik dan 

rekonsiliasi. Artinya, RPJM Desa menjadi dokumen rencana pembangunan 

desa yang dapat memperkuat kohesi antarkelompok dan sistem sosial, 

kebijakan, kapasitas kelembagaan untuk melakukan perubahan dan 

tranformasi konflik dan sebagai titik tumpu dalam membangun kesaling-

tergantungan, strategi dan keberlanjutan program perdamaian. 

 

Hasil yang diharapkan 
Berdasarkan prinsip-prinsip dan kaidah penyusunan sebuah dokumen 

perencanaan pembangunan berbasis perdamaian, maka hasil yang 

diharapkan dari proses penyusunan RPJM Desa, sebagai berikut: 

 

Hasil Proses Strategis 

 tersedianya profil desa yang berisi status, posisi, dan kedudukan desa 

dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan desa, koordinasi antarunit 

kerja pemerintahan desa serta kondisi internal (kelemahan dan 

kekuatan) dan eksternal (tantangan dan peluang) dalam 5 (lima) tahun ke 

depan; 

 tersedianya profil desa yang mengindikasikan dinamika konflik dan 

kebutuhan penguatan perdamaian sebagai bagian penting dalam 

pengelolaan konflik, integrasi dan sinkronisasi program serta koordinasi 

kelembagaan dalam optimalisasi penyelenggaraan fungsi pemerintahan 

desa selama 5 (lima) tahun ke depan; 

 tersedianya dokumen RPJM Desa yang telah disahkan berisikan visi, misi 

Kepala Desa Terpilih; tujuan, arah, strategi, dan kebijakan pembangunan 

dan keuangan desa; prioritas program (ekonomi, pendidikan, kesehatan, 

infrastruktur, dsb.) Tolok ukur dan target kinerja capaian program, pagu 

indikatif, dan penanggung jawab kelembagaan. 

 

Hasil Proses Demokratis dan Partisipatif 

 profil kebutuhan pembangunan desa sesuai aspirasi dan kebutuhan 

dengan melibatkan pemangku kepentingan. Profil desa yang 

mengindikasikan kondisi sosial, kerentanan, ketidakseimbangan akses, 
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kesenjangan, dan masalah lainnya sebagai masukan dalam merumuskan 

kebijakan dan program dan strategi intervensi dalam pelaksanaan 

pembangunan 5 (lima) tahun; dan 

 naskah kesepakatan para pemangku kepentingan dalam konsultasi 

publik pada tahapan penting perencanaan dan Musrenbang RPJM Desa 

yang berisikan konsensus dan kesepakatan terhadap prioritas isu 

pembangunan jangka menengah, rumusan tujuan, arah, strategi, dan 

kebijakan pembangunan dan keuangan desa dan program prioritas. 

 

Hasil Proses Politis 

 kesepakatan dan rekomendasi hasil konsultasi dengan BPD terkait 

dengan kebijakan pembangunan desa dan peraturan pendukung lainnya; 

 kesepakatan dan rekomendasi hasil konsultasi dengan organisasi 

masyarakat desa dan pemangku kepentingan lain berkaitan dengan 

substansi kebijakan dan program strategis; 

 kesepakatan dan rekomendasi hasil konsultasi dengan pemerintahan desa 

dalam hal ini kepala desa berkaitan Naskah Akademis Rancangan 

Peraturan Desa tentang RPJM Desa; 

 Peraturan Desa (Perdes) tentang RPJM Desa. 

 

Kerangka Analisis Pengarusutamaan 
Perdamaian dalam RPJM Desa 

Kerangka analisis pengarusutamaan perdamaian (peace mainstreaming) 

merupakan suatu alat analisis yang digunakan oleh para pemangku 

kepentingan dan perencana dalam mengidentifikasi kondisi desa, 

sumber daya, kapasitas kelembagaan dan sosial lainya sebagai masukan 

dalam proses perencanaan desa dengan mengintegrasikan berbagai isu 

perdamaian. Kebutuhan perdamaian dikaji dalam RPJM Desa agar 

dihasilkan rencana pembangunan 5 (lima) tahun yang mampu 

memperkuat hubungan antarpemangku kepentingan, sinkronisasi 

program dan optimalisasi sumber daya. Pengarusutamaan perdamaian 

dilakukan dalam bentuk analisis konteks, perilaku dan masalah 

menjadi panduan dalam merumuskan kebijakan, tujuan, hasil dan 

indikator pencapaian kinerja pembangunan di tingkat desa. 

Pengarusutamaan perdamaian dalam RPJM Desa bukan sesuatu yang 

terpisah dalam bentuk program tetapi merupakan suatu proses analisis 

Konflik, kekerasan dan 
kerentanan sosial akan 

muncul secara tidak 
terduga, kapan saja, 

namun dapat dikelola 
dengan baik melalui 

uapaya 
pengarusutamaam 
perdamaian dalam 
setiap perencanan, 

pelaksanaan dan 
pelembagaan 

pembangunan 
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dan pengendalian perencanaan untuk memastikan tujuan tercapai secara 

efektif dan efisien tanpa menimbulkan gejolak dan kerentanan sosial pada 

saat pelaksanaannya.  

 

Gambar 2.1: Kerangka Analisis Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Perdamaian 

 

 

 

 

Analisis Kewilayahan 
Dokumen RPJM Desa merupakan hasil kajian yang mendalam menyangkut 

kondisi, status, perubahan spatial (tataruang) yang berpengaruh terhadap 

visi, misi dan strategi pembangunan desa. Analisis wilayah dilakukan untuk 

memahami kebutuhan desa untuk meningkatkan fungsi dan perannya dalam 

menata kehidupan sosial, ekonomi, budaya, pendidikan dan kesejahteraan 

masyarakat. Kajian wilayah perdesaan menyangkut perubahan global, pasar 

bebas dan regionalisasi yang menyebabkan terjadinya perubahan dan 

dinamika spasial, sosial, dan ekonomi baik antardesa, antar kecamatan dan 

antardaerah (kota/kabupaten). Analisis kewilayahan dalam RPJM Desa 

sangat penting terutama mengantisipasi tingkat kerentanan masyarakat 

dalam menghadapi perubahan yang berskala lokal, regional dan global. 

Perubahan ini, jika tidak didukung suatu perencanaan wilayah yang baik 

dengan mempertimbangkan aspek internal, sosial dan pertumbuhan 

ekonomi akan berakibat semakin besarnya kesenjangan antarwilayah dan 

bertambahnya desa tertinggal. 
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Analisis Dinamika Konflik 

RPJM Desa harus menjadi dokumen yang mampu 

mengantisipasi dan mengatasi perubahan dan 

dinamika masyarakat yang cepat dan tidak 

terduga. Berbagai faktor pendorong dan 

penghambat perdamaian perlu dikaji dalam 

membangun ketahanan sosial berupa kesiap-

siagaan masyarakat terhadap bencana sosial (man 
made disaster) yang mungkin timbul akibat 

keterbatasan sumber daya, ketidakseimbangan 

akses ekonomi dan perbedaan identitas dan 

pandangan. Setiap aspek pengembangan baik 

sosial, ekonomi, pendidikan, dan infrastuktur 

harus berdasarkan hasil analisis dinamika konflik 

baik konteks, pelaku dan masalah sehingga 

indikasi program yang dihasilkan benar-benar dapat diterima oleh seluruh 

pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat, lembaga terkait 

lainnya. 

Ada 4 (empat) dimensi konflik sebagai ke analisis yang dapat 

digunakan dalam penyusunan RPJM Desa meliputi 4 (empat) dimensi 

perubahan, yaitu; (1) personal transformation, (2) relational transformation, 
(3) structural transformation, dan (4) cultural transformation. 

_____________________________________________________________________ 

Personal 

RPJM Desa hendaknya mempertimbangkan perubahan yang bersifat personal 
menyangkut karakteristik individu, kepribadian, emosional dan spiritual. 
Perencanaan tentu akan mempengaruhi eksistensi personal baik secara psikis 
maupun psikologis dalam menerima atau menolak sesuatu yang dihadapi. 
Setiap kebijakan dan prioritas pembangunan akan mendorong keterlibatan 
individu baik pengetahuan, sikap dan keterampilan yang langsung atau tidak 
langsung terhadap konflik. 

 

 Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang kebutuhan dan hak dasar 
dan bagaimana sistem penegakan hukum bekerja dalam masyarakat. 

 Merubah cara berfikir mantan kombatan dari mental sebagai pejuang (tentara) 
diarahkan untuk mendukung upaya perdamaian dan advokasi pembangunan. 

 Kapasitas (keterampilan) para pemangku kepentingan baik pemerintah 
maupun masyarakat dalam penanganan konflik, perdamaian, dan pengukuran 
dampak konflik. 

 Merubah dari sikap apatis menjadi empati terhadap berbagai kelompok 
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terhadap persamaan hak, kesempatan dan akses terhadap sumber daya. 

 Merubah dari perilaku kekerasan menuju sikap asertif diantara pemimpin 
masyarakat dalam memberikan pelayanan terhadap masarakat. 

 Merubah perbedaan menuju penyadaran tentang isu-isu terkait hak-hak 
perempuan, akses terhadap sumber daya, ekonomi dan politik 

 

Relasional 

RPJM Desa mendorong partisipasi individu/kelompok yang lebih luas dalam 
perencanaan pembangunan. RPJM Desa dapat membangun hubungan para 
pemangku kepentingan agar berkontribusi dan mendorong upaya 
perdamaian. RPJM Desa berupaya mendorong perubahan positif dan 
mempertimbangkan pola hubungan, pola komunikasi, gaya kepemimpinan 
(leadership) dan pengelolaan situasi konflik lokal yang melibatkan berbagai 
kelompok dalam masyarakat. 

 

 Dari perselisihan atau sengketa menjadi mitra dengan pemerintah dalam 
memperkuat perdamaian. 

 Membentuk kelompok kerja sebagai mitra pemerintah dalam perencanaan dan 
pelaksanaan pembangunan di desa. 

 Koordinasi dan pelibatan berbagai pemangku kepentingan dengan membangun 
kepercayaan. 

 Kesadaran perlunya keterlibatan perempuan dan kelompok rentan dalam 
proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 

 Reintegrasi mantan kombatan dalam masyarakat dengan menghilangkan sikap 
dan predikat sebelumnya. 

 Aksi bersama dalam penguatan perdamaian. 

 

Struktural 

RPJM Desa harus mempertimbangkan kerekatan sosial (social cohesion), 
prosedur—mekanisme, struktur pengambilan keputusan, pola kelembagaan, 
serta pelibatan seluruh komponen masyarakat dalam program pembangunan 
serta penyelesaian konflik. 

 

 Perubahan posisii “ekslusivitas” ke “inklusivitas” para pemangku kepentingan 
dalam perencanan dan pengelolaan pembangunan. 

 Memperluas akses pelayanan dasar bagi kelompok miskin, seperti kesehatan 
dan penyediaan air bersih. 

 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan 
pelaksanaan pembangunan dan upaya membangun perdamaian. 

 Memberikan kewenangan kepada pemerintah desa dalam melaksanakan 
program pembangunan. 
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 Mekanisme penyelesaian konflik melalui mediasi dan kearifan lokal serta sistem 
hukum yang mampu mendorong penyelesaian sengketa secara damai. 

 Mengadaptasi prinsip-prinsip pengarusutamaan perdamaian dalam proses 
perencanaan dan penganggaran. 

 Mengalokasi anggaran desa untuk upaya perdamaian. 

 Pelibatan kelompok perempuan dalam pengambilan keputusan di desa dan 
pengelolaan program pembangunan. 

 

Kultural 

RPJM Desa mendorong perdamaian yang bersifat kultural dalam kehidupan 
masyarakat desa dengan mengkaji perubahan nilai-nilai--budaya sebagai 
bentuk hormonisasi dari perbedaan latar belakang suku, bahasa (ethno-
linguistic background) dan keyakinan agama.  

 

 Kerjasama lintas budaya dalam berbagai kegiatan baik ditingkat dusun, 
lingkungan RT/RW. 

 Penyelenggaraan hari besar, misalnya kemerdekaan yang melibatkan berbagai 
kelompok kepentingan. 

 Mengintegrasikan budaya perdamaian melalui pendidikan pra-sekolah dan 
dasar. 

 Promosi perdamaian dan pertahanan/keamanan melalui kampanye media untuk 
isu-isu perdamaian. 

 Kesempatan yang sama bagi setiap kelompok di desa dalam pengambilan 
keputusan, akses sumberdaya, ekonomi dan pendidikan. 

 Peran yang luas terhadap perempuan dan kelompok rentan sebagai mitra 
dalam upaya membangun perdamaian. 

_____________________________________________________________________ 

 

Keempat dimensi di atas dapat membantu para perencana, pemerintah 

desa dan pemangku kepentingan lain dalam merumuskan RPJM Desa, 

sehingga dikemudian hari pada saat pelaksanaan program terjadi 

harmonisasi—kooordinasi berbagai unsur dan komponen masyarakat. 

Disamping itu, diharapkan tidak menimbulkan penolakan dari masyarakat 

karena perbedaan kepentingan dan berdampak negatif bagi kehidupan 

masyarakat secara keseluruhan. 

 

Analisis Substantif 

RPJM Desa sebagai acuan dalam merumuskan isu-isu strategis, program dan 

kegiatan yang digagas oleh masyarakat melalui forum musyawarah 
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perencanaan di tingkat desa. Analisis substantif menyangkut pemahaman 

tentang kebutuhan masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung 

berpangaruh terhadap peningkatan pelayanan publik dalam berbagai sektor 

atau bidang seperti, kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur. 

Analisis substantif juga dapat membantu dalam upaya memahami kapasitas 

pemerintahan desa, kelembagaan desa, tantangan pasar dan kebutuhan 

comparative advantages desa kedepan. 

Kerangka penyusunan RPJM Desa harus meletakkan pola dan 

pendekatan pengarusutamaan perdamaian dalam menentukan isu dan 

strategi pembangunan yang sesuai dengan mempertimbangkan karakteristik 

wilayah, kesempatan, akses ekonomi, pasar dan dinamika sosial. 

Mengantisipasi isu dan prioritas pembangunan dari dampak negatif yang 

cenderung merusak tetapi diarahkan pada optimalisasi sumber daya dan 

koordinasi antarpemangku kepentingan dalam berbagai tataran. 
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roses penyusunan RPJM Desa telah diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 

tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Keduanya memberikan kerangka 

acuan bagi pemerintah desa untuk menyusun RPJM Desa, dimana proses 

penyusunannya mengikuti alur dan mekanisme partisipatif dengan 

melibatkan masyarakat dalam menggali gagasan, pengajuan usulan 

masyarakat dan kesepakatan dalam forum musyawarah. Mekanisme ini 

memberikan panduan bagi pemerintah desa dalam memfasilitasi penyusunan 

RPJM Desa mencakup kegiatan koordinasi dengan pihak terkait, pelibatan 

masyarakat, pengumpulan informasi, biaya dan jadual pelaksanaannya. 

Disamping itu, perlunya standar penyusunan dokumen RPJM Desa yang 

dapat dijadikan acuan bagi pemerintah desa untuk menghasilkan produk 

perencanaan yang berkualitas.  

RPJM Desa merupakan satu kesatuan perencanaan pembangunan yang 

berkaitan erat dengan dengan dokumen perencanaan lain yang disusun di 

tingkat kabupaten/kota), provinsi hingga pusat. Mekanisme dan alur 

perencanaan ditetapkan sebagai alat untuk membangun sinkroniasi, 

keterpaduan dan keselarasan proses pembangunan. Hal ini dilakukan agar 

perencanaan yang disusun bermanfaat, memiliki daya dorong--perubahan, 

adaptif dan berorientasi pada pencapaian tujuan dan target pembangunan 

secara terukur, serta menghindari tumpang tindih (overlap), konflik 

kepentingan dan pemborosan biaya.  

P 
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Ada 3 (tiga) alur yang menggambarkan proses penyusunan RPJM Desa, yaitu alur 
teknokratis-strategis, alur partisipatif, dan alur legislasi dan politik. Ketiga alur 
tersebut, masing-masing menghendaki pendekatan yang berbeda, namun saling 
berinteraksi satu sama lain untuk menghasilkan RPJM Desa yang terpadu  

 

Tujuan Penyusunan RPJM Desa 
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan 

Pembangunan Desa Pasal (6) diuraikan tujuan dari penyusunan RPJM Desa 

sebagai berikut: 

a. mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat dan keadaan setempat; 

b. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap 

program pembangunan di desa; 

c. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan 

d. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam 

pembangunan di desa. 

 

Hasil Penyusunan RPJM Desa 
Mekanisme penyusunan RPJM Desa tidak hanya menghasilkan dokumen 

perencanaan desa saja lebih dari itu menjadi sarana dalam merekatkan 

hubungan sosial, kemandirian dan perdamaian. Proses penyusunan RPJM 

Desa diharapkan menghasilkan hal-hal berikut: 

a. tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di 

tingkat desa yang sesuai dengan aspirasi, kebutuhan masyarakat dan 

pengembangan ke depan; 

b. komitmen dan tanggung jawab para pemangku kepentingan baik 

pemerintah desa, masyarakat, BPD, swasta, dan lembaga lainnya dalam 

mencapai visi pembangunan di desa; 

c. memperkecil tingkat kesenjangan antarkelompok melalui program 

pembangunan terpadu; 

d. kontribusi masyarakat dalam memelihara, mengembangkan dan 

melestarikan hasil pembangunan di desa; dan 
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e. memperkuat kerekatan sosial dalam rangka pengelolaan sumber daya 

secara berkeadilan, transparan dan berpihak kepada kelompok marjinal. 

 

RPJM Desa sebagai bentuk perencanaan strategis pembangunan desa harus benar-
benar disusun berdasarkan kebutuhan, potensi, kemampuan dan tantangan ke depan. 
RPJM Desa sebagai bentuk upaya membangun pemahaman bersama tentang upaya 
pencegahan dan pengelolaan konflik yang dapat timbul dalam pelaksanaan 
pembangunan. 

 

Pendekatan Penyusunan RPJM Desa 
Ada 3 (tiga) alur yang menggambarkan proses penyusunan RPJM Desa3, 

yaitu alur teknokratis-strategis, alur partisipatif, dan alur legislasi dan politik. 

Ketiga alur tersebut, masing-masing menghendaki pendekatan yang berbeda, 

namun saling berinteraksi satu sama lain untuk menghasilkan RPJM Desa 

yang terpadu.  

  Alur Proses Strategis  

Penyusunan RPJM Desa merupakan alur teknis perencanaan strategis, yang 

memberikan peran bagi para perencana (Planner) dan pakar perencanaan 

desa. Alur ini ditujukan menghasilkan informasi, analisis, proyeksi, alternatif 

tujuan, strategi, kebijakan, dan program sesuai kaidah teknis perencanaan 

yang diharapkan dapat memberikan masukan bagi alur proses partisipatif. 

 

Alur Proses Partisipatif  

Proses partisipatif dalam penyusunan RPJM Desa memberikan kesempatan 

kepada masyarakat (termasuk perempuan dan kelompok rentan) untuk 

terlibat dalam proses perencanaan pembangunan. Alur ini mengindikasikan 

serangkaian kegiatan partisipasi publik atau participatory planning events 
agar menghasilkan kesepakatan di setiap tahapan penting pengambilan 

keputusan. Alur ini memperluas keterlibatan berbagai organisasi dan 

lembaga masyarakat, seperti LSM, kelompok perempuan, kelompok pemuda, 

pemuka agama, dan organisasi lain untuk memberikan kontribusi dalam 

penyusunan RPJM Desa dalam setiap kegiatan pembahasan, mereview dan 

mengevaluasi hasil proses strategis dalam perencanaan. 

                                                 
3 Secara umum alur dan mekanisme penyusunan RPJM Desa telah diatur dalam peraturan perundang-

undangan khususnya UU 25/2004 tentang Sistem Perencananaan Pembangunan Nasional (SPPN). 
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Alur Legislasi dan Politik  

Proses legislasi dan politik diwujudkan dalam bentuk kegiatan konsultasi 

yang dilakukan oleh eksekutif (Kepala Desa) dengan Badan Perwakilan Desa 

(BPD) untuk menghasilkan Perdes RPJM Desa. Pada alur ini diharapkan 

BPD dapat memberikan kontribusi pemikirannya, review, dan evaluasi atas 

hasil-hasil baik proses strategis maupun proses partisipatif. 

 

Keterpaduan dan Sinkronisasi  
Alur penyusunan RPJM Desa mengacu pada RPJMD (Kabupaten/kota) yang 

dirancang untuk kebutuhan pembanguan selama 5 (lima) tahun ke depan. 

Dengan demikian kepala desa dapat mempertimbangkan kebijakan umum 

terkait dengan RKP Desa yang berimplikasi terhadap penyusunan APB Desa. 

Secara substansi RPJM Desa mempertimbangkan pokok-pokok kebijakan 

strategis dan kerangka kerja setiap fungsi-fungsi pemerintahan desa yang 

telah dirumuskan dalam RPJMD (Kabupaten/Kota). Hal ini dimaksudkan 

agar program yang direncanakan di tingkat desa benar-benar terintegrasi dan 

sesuai (sinkronisasi) dengan rencana pembangunan di tingkat daerah yang 

telah ditetapkan dengan memperhatikan kebutuhan dan tataruang di tingkat 

desa. 

 

Tahapan Penyusunan RPJM Desa 
Penyusunan RPJM Desa tidak terlepas dari proses perencanaan dan 

penganggaran, dimana keduanya merupakan suatu kesatuan yang tidak 

terpisahkan. RPJM Desa tidak dapat dijalankan tanpa anggaran atau sumber 

pembiayaan.  

Pemerintah telah memberikan kerangka acuan dalam penyusunan 

RPJM Desa dengan maksud mendapatkan konsistensi dan keterpaduan 

antara perencanaan jangka menengah dengan proses perencanaan serta 

penganggaran tahunan (RKP Desa). Oleh karena itu, di tingkat desa disusun 

dokumen anggaran yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APB Desa).  

Kesinambungan antara RPJM Desa dengan RKP Desa, dan APB Desa 

dilakukan melalui mekanisme perencanaan dan musyawarah pembangunan. 

Kegiatan ini perlu dilakukan sebagai salah satu acuan dalam merumuskan 

kegiatan prioritas dalam urusan pembangunan yang akan dimasukkan 
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kedalam Renja SKPD (kabupaten/kota). Tahapan kegiatan penyusunan RPJM 

Desa meliputi; 

a. tahap persiapan; 

b. tahap pelaksanaan; dan  

c. tahap pelembagaan.  

Ketiga tahapan tersebut diuraikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 

No. 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa Pasal (10). Dalam peraturan 

tersebut tidak menjelaskan secara rinci bagaimana praktek penyusunan 

dokumen RPJM Desa, sehingga diperlukan rujukan lain untuk 

melengkapinya. Secara umum tahapan penyusunan dokumen RPJM Desa 

diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok sebagai berikut;  

 

Tahapan Kegiatan Penyusunan RPJM Desa 
 

Tahap Persiapan 
1. Orientasi dan Sosialisasi Perencanaan Desa. 
2. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa. 
3. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan Dokuman RPJM Desa. 

 

Tahap Pelaksanaan 
a. Penyusunan Rancangan Awal RPJM Desa 

4. Penyusunan profil desa. 
5. Kajian terhadap Dinamika Konflik 
6. Kajian terhadap RPJMD. 
7. Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Desa. 
8. Analisis keuangan Desa. 
9. Penyusunan Rancangan Awal RPJM Desa. 
10. Diskusi Terfokus (FGD) untuk setiap Topik. 
11. Pembahasan Rancangan Awal RPJM Desa bersama SKPD. 
12. Musrenbang RPJM Desa. 
13. Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJM Desa. 

 

b. Penyusunan Rancangan Akhir RPJM Desa 
14. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJM Desa. 
15. Penetapan Naskah Perdes RPJM Desa. 
 

Tahap Pelembagaan 
Masyarakat perlu mengetahui arah kebijakan dan prioritas pembangunan 5 (lima) 
tahun ke depan yang disusun dan disepakati dalam musyawarah perencanaan 
pembangunan di desa khususnya dalam penyusunan RPJM Desa. Kegiatan ini dilakukan 
melalui forum atau pertemuan warga (formal/informal), papan pengumuman, surat 
edaran, dan lain-lain. 
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Gambar 2.2: Alur dan Mekanisme Penyusunan RPJM Desa 
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Musrenbang RPJM Desa 
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa adalah forum 

musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholders) desa untuk 

menyepakati Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 

dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang 

direncanakan.  

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

menjadi kerangka dasar otonomi daerah yang mengamanatkan pelaksanaan 

perencanaan pembangunan dari bawah secara partisipatif. Kemudian 

dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 

tentang Pemerintahan Desa mengenai posisi desa dalam konteks otonomi 

daerah termasuk kewajiban desa untuk membuat perencanaan dengan 

mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tersebut. 

Pelaksanaan Musrenbang diatur dalam Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 

yang secara teknis pelaksanaannya diatur dengan Surat Edaran 

Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri tentang 

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang. Khusus untuk 

Musrenbang desa, pemerintah menerbitkan Permendagri Nomor 66 

Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa yang memuat petunjuk teknis 

penyelenggaraan Musrenbang untuk penyusunan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 5 tahunan. 

Musrenbang desa dilakukan setiap bulan Januari dengan mengacu 

kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 

(RPJM Desa). Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen 

rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan 

yaitu RKP Desa. 

 

Pengorganisasian 
Kegiatan penyusunan RPJM Desa menjadi tanggung jawab kepala desa 

sebagai pembina dan penyelenggara sebagaimana diatur dalam Permendagri 

No. 66/2007 sebagai pembina dan pengendalian. Dimana kepala desa 

bertanggung jawab memfasilitasi penyelenggaraan penyusunan RPJM Desa 

dan pembahasan dalam forum musrenbang dengan mengundang peserta 

forum musrenbang desa yang terdiri atas: 

a. lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM-Desa) membantu 

pemerintah desa dalam menyusun RPJM-Desa; 

Musrenbang desa 
adalah forum dialogis 

antara pemerintah desa 
dengan pemangku 

kepentingan lainnya 
untuk mendiskusikan 

dan menyepakati 
program pembangunan 
yang dapat memajukan 

keadaan desa. Dalam 
Musrenbang desa, 

pemerintah desa dan 
berbagai komponen 
warga bekerjasama 

memikirkan cara 
memajukan desanya 

melalui program 
pembangunan desa. 
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b. tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai nara sumber; 

c. rukun Warga/Rukun Tetangga, Kepala Dusun, Kepala Kampung, dan 

lain-lain sebagai anggota; dan 

d. warga masyarakat sebagai anggota. 

Pengorganisasian kegiatan penyusunan RPJM Desa termasuk 

pembahasan dalam forum Musrenbang mencakup persiapan substansi atau 

materi untuk menyusun rencana pembangunan desa, keterlibatan para 

pemangku kepentingan khususnya perempuan dan kelompok rentan serta 

penyelenggara kegiatan. Oleh karena itu, perlu dipisahkan  antara pertemuan 

(rapat) persiapan teknis penyelenggaraan dengan persiapan substansi atau 

materi Musrenbang. 
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Fasilitasi Penyusunan 
RPJM Desa 
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alam proses penyusunan RPJM Desa, hal penting yang harus 

dilakukan pemerintah desa melakukan pengenalan kepada 

masyarakat tentang proses penyusunan RPJM Desa. Kegiatan 

pengenalan ini dilaksanakan melalui orientasi atau sosialisasi dalam berbagai 

kesempatan dan media yang tersedia di Desa. Kegiatan ini sebagai 

pengenalan kepada masyarakat tentang kedudukan dan proses penyusunan 

dokumen RPJM Desa berdasarkan kebutuhan dan kondisi desa. Dalam masa 

pengenalan kondisi desa sekaligus juga dilakukan sosialisasi kepada 

masyarakat. Pada tahap ini masyarakat diharapkan dapat memperoleh 

informasi yang lengkap tentang kondisi desa, kedudukan RPJM Desa dalam 

sistem perencanaan pembangunan, permasalahan yang dihadapi, kebutuhan 

ke depan dan mendorong peran aktif dalam proses penyusunan RPJM Desa. 

Pengenalan awal ini diperlukan dalam upaya mendorong partisipasi dan 

pengawasan oleh semua pihak terhadap proses pemerintahan desa dan hal-

hal yang akan dilaksanakan semua pihak ke depan dalam kurun waktu 5 

(lima) tahun. 

Sosialisasi perencanaan dapat dilakukan pada setiap saat atau 

kesempatan oleh kepala desa, aparat desa, pendamping, tokoh pemuda, tokoh 

agama dan kelompok kerja. Sistem kelembagaan lokal dan pertemuan 

informal masyarakat seperti: pertemuan keagamaan, pengajian, kendurian, 

pertemuan adat istiadat, gotong royong, arisan, dan lain-lain). 

D 
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Pengertian 

Orientasi perencanaan desa merupakan langkah awal yang dilakukan oleh 

pemerintah desa untuk menyamakan pemahaman masyarakat tentang 

tujuan, materi, proses, dan hasil dari proses penyusunan RPJM Desa. langkah 

awal yang perlu dilakukan sebelum proses teknis penyusunan RPJM Desa, 

agar masyarakat, dan pemangku kepentingan lain memiliki pemahaman 

sama tentang kedudukan RPJM Desa dalam sistem perencanaan 

pembangunan,  substansi, dan proses penyusunan dokumen RPJM Desa 

sebagai acuan pembangunan desa selama 5 (lima) tahun ke depan. Kegiatan 

orientasi perencanaan juga memiliki peran penting dalam membangun 

koordinasi kelembagaan dan memastikan bahwa proses penyusunan RPJM 

Desa mendapat dukungan dari semua pihak. 

 

Tujuan 

Kegiatan orientasi dan sosialisasi perencanaan desa dimaksudkan untuk 

mengadakan sosialisasi melalui kegiatan lokakarya tentang ketentuan sistem 

perencanaan desa dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lain 

bagi calon anggota tim penyusun dokumen perencanaan, khususnya untuk 

RPJM Desa. Secara khusus kegiatan ini bertujuan untuk: 

 mengetahui ketentuan regulasi yang berkaitan dengan proses dan 

mekanisme pelaksanaan penyusunan RPJM Desa; 

 mengetahui substansi dokumen RPJM Desa yang menjadi kewajiban 

desa serta keterkaitan antardokumen perencanaan lainnya;  

 mengetahui peran dan fungsi setiap kelompok atau pemangku 

kepentingan lain yang akan terlibat dalam proses penyusunan RPJM 

Desa. 

 

Hasil yang diharapkan 

 kesamaan pemahaman tentang ketentuan peraturan perundangan 

yang mengatur sistem perencanaan khususnya RPJM Desa; 

 Substansi pokok dan prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi 

dalam setiap dokumen perencanaan desa; 

 Profil kapasitas teknis dan sumber daya yang dibutuhkan dalam 

dalam menyusun dokumen RPJM Desa serta proses partisipatif yang 

harus dilakukan. 
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Prinsip-prinsip Pelaksanaan 

 Peserta kegiatan sosialisasi orientasi perencanaan desa adalah 

perwakilan kelompok masayarakat dan staf desa yang dicalonkan 

menjadi anggota Tim Teknis Penyusunan Dokumen RPJM Desa serta 

para pengambil keputusan di tingkat desa. 

 Dalam kegiatan orientasi perlu dilibatkan peserta yang berasal dari 

beragam pemangku kepentingan, pemeritah desa, BPD, LPM/LKMD, 

swasta, dan organisasi masyarakat lain yang memiliki kompetensi di 

bidang pembangunan desa. 

 Melibatkan perempuan dan kelompok rentan agar dapat 

memberikan kontribusi dalam proses perencanaanan. 

39 

Metode 

Pendekatan yang dapat dilakukan dalam kegiatan orientasi ini dapat 

dilakukan dengan berbagai cara diantaranya ceramah, curah gagasan, diskusi 

kelompok, simulasi dan studi kasus, serta dibantu materi berupa media 

presentasi. 

 

Langkah-Langkah 

1 pemerintah desa bersama LPM/LKMD menyusun rancangan agenda 

kegiatan penyusunan RPJM Desa termasuk merencanakan lokakarya 

untuk orientasi perencanaan desa; 

2 menyusun rancangan susunan calon Tim Penyusun RPJM Desa, yang 

anggotanya dicantumkan secara jelas baik nama dan jabatannya; 

3 mengidentifikasi kemungkinan individu dari lembaga lain yang 

berpotensi untuk dilibatkan menjadi anggota Tim Penyusun, serta 

identifikasi lembaga atau individu yang potensial untuk diajak sebagai 

mitra dialog atau peserta musyawarah; 

4 melakukan persiapan penyelenggarakan lokakarya orientasi 

perencanaan, baik secara mandiri maupun melalui kerjasama dengan 

pihak lain untuk menyelenggarakan persiapan acara; 

5 Melakukan lokakarya orientasi dengan mengundang anggota Tim 

Penyusun, perangkat desa, BPD, pemuka agama dan tokoh desa, unsur 

pemerintah daerah (kecamatan/SKPD), wakil masyarakat dan unsur LSM 

yang relevan untuk mengikuti orientasi perencanaan; dan 
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6 menyusun kesepakatan bersama mengenai pokok-pokok agenda yang 

perlu dilakukan dalam penyusunan RPJM Desa, baik yang menyangkut 

proses penyusunan, substansi pokok, pendekatan RPJM Desa, maupun 

rancangan sementara agenda penyusunan dokumen RPJM Desa. 

 

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan 

LPM/LKMD sebagai lembaga mitra pemerintah desa perlu diberikan 

pemahaman yang sama tentang mekanisme penyusunan RPJM Desa. 

LPM/LKMD diberikan kewenangan untuk memfasilitasi penyusunan RPJM 

Desa dengan melibatkan unsur terkait lainnya. Disamping itu pelibatan BPD 

dalam proses orientasi dapat membangun pemahaman yang sama tentang 

sistem perencanaan desa, mengingat dokumen perencanaan yang disusun di 

desa akan bermuara pada proses penetapan peraturan desa yang menjadi 

kompetensi BPD. Oleh karena itu, BPD perlu terlibat secara aktif dalam 

proses perencanaan dengan memberikan  masukan dan melaksanakan fungsi 

pemantauan kegiatan perencanaan. Dalam kegiatan orientasi perencanaan 

desa, para perwakilan yang hadir diharapkan memberikan perhatian 

terhadap hal-hal berikut: 

 rangkaian proses penyusunan dokumen perencanaan desa secara 

keseluruhan, baik pada tahap persiapan, pelaksanaan penyusunan 

dokumen, proses penjaringan aspirasi masyarakat dan konsultasi 

publik, musrenbang desa, maupun dalam proses penetapan RPJM 

Desa; 

 mengidentifikasi kegiatan mana yang menjadi tugas dan fungsi 

pemerintah desa, Tim Penyusun, LPM/LKMD, Masyarakat dan unsur 

lainnya dari keseluruhan rangkaian proses penyusunan RPJM Desa; 

 mengidentifikasi tahapan kegiatan mana yang strategis bagi BPD 

untuk memantau dan/atau berkontribusi dalam proses penyusunan 

RPJM Desa. 

 mempelajari kemungkinan pelibatan masyarakat khususnya 

perempuan dan kelompok rentan yang memiliki kompetensi dalam 

rangkaian kegiatan penyusunan RPJM Desa; dan  

 memberikan masukan agar Tim Penyusun dokumen RPJM Desa 

yang dibentuk telah mempertimbangkan kompetensi dalam 

perencanaan, kesetaraan gender, unsur kepentingan dan kelompok 

rentan. 
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okumen RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan yang berisi  

deskripsi tentang profil desa, isu strategis, kebutuhan pengembangan 

desa ke depan dan informasi penting lainnya. Deskripsi dan materi 

dokumen tersebut sangat ditentukan oleh kompetesi penyusunnya. Terlebih 

kemampuan dalam menggali dan menuangkan gagasan tentang 

pengarusutamaan perdamaian dalam RPJM Desa, sehingga dapat dipahami 

oleh siapa saja yang membutuhkan dan mudah diterjemahkan oleh 

pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaannya. Terlebih 

melihat kemampuan masyarakat yang tidak sama dalam memahami 

dokumen perencanaan, sehingga perlu digunakan bahasa yang mudah 

dipahami tanpa mengurangi makna dari perencanaan yang disusun.  

Pemerintah desa sebagai penanggung jawab perlu mendorong kriteria 

Tim Penyusunan dokumen RPJM Desa sesuai dengan kompetensi atau 

keahlian (kualitas personal) yang diperlukan baik dari segi pemahaman 

substansi pokok perencanaan, keadaan desa dan proses penulisan. 

Kemampuan ini akan membantu tim untuk menggali dan merumuskan 

RPJM Desa bersama masyarakat, mengkaji profil desa yang diperlukan untuk 

perencanaan serta melakukan konsultasi publik. Dalam situasi tertentu 

dimungkinkan melakukan kerjasama atau kemitraan dengan pihak lain 

seperti kader penggerak, konsultan dan pendamping desa atau kecamatan 

untuk membantu Tim dalam memfasilitasi proses penyusunan RPJM Desa. 

D 



40 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Desa 

Pengertian 

Tim penyusun RPJM Desa merupakan individu atau wakil dari kelompok 

dan unsur lembaga masyarakat lainnya yang memiliki kompetensi personal 

baik secara substansi, teknis penyusunan dan waktu untuk menyelesaikan 

dokumen RPJM Desa. Pembentukan tim kerja atau pokja tidak hanya 

mempertimbangkan keterwakilan di setiap unsur kelembagaan masyarakat 

lebih dari itu penting untuk mempertimbangkan kualitas personal agar 

dalam setiap pembahasan dapat memberikan masukan yang sesuai dengan 

tuntutan kualitas dan perubahan yang diharapkan dalam sebuah RPJM Desa. 

 

Tujuan 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membentuk Tim Penyusun Dokumen 

RPJM Desa, yang anggotanya terdiri dari perwakilan unsur pemerintah desa, 

perwakilan dusun/lingkungan/RT/RW, kelompok perempuan dan kelompok 

rentan, tokoh masyarakat, dan unsur lembaga masyarakat lain. Tujuan dari 

kegiatan ini terbentuknya Tim Teknis yang khusus bertanggung jawab dalam 

penyiapan dokumen RPJM Desa 

 

Hasil yang Diharapkan 

 Terbentuknya Tim Penyusun RPJM Desa yang terdiri dari berbagai 

unsur masyarakat dalam kelompok kerja yang diorganisasikan 

menurut kompetensi fungsi pemerintahan desa; 

 Terbentuknya Tim Pengarah; dan 

 Teridentifikasi kelompok/individu sebagai narasumber dan mitra 

diskusi. 

 

Prinsip-Prinsip Pelaksanaan 

 Anggota Tim Penyusun terdiri dari individu yang memiliki dedikasi 

dan siap bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen RPJM 

Desa. 

 Perlu dipilih anggota Tim yaitu orang-orang yang memiliki kesiapan 

berupa kemampuan teknis dalam perencanaan, pemahaman 

substansi, dan ketersediaan waktu. 
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 Anggota Tim harus memahami tugas pokok dalam proses penyiapan 

RPJM Desa. 

 Mengupayakan anggota Tim terpilih mempunyai latar belakang 

pendidikan atau pengalaman dalam menyusun perencanaan dan 

fungsi-fungsi pemerintahan desa. 

 Mengupayakan keanggotaan Tim terpilih merepresentasikan 

kepentingan perempuan dan kelompok rentan. 

 

Metode 

 Konsultasi dengan pemangku kepentingan (personal maupun 

kelembagaan) yang memiliki kompetensi dalam memberikan 

masukan terkait pembentukan tim penyusunan RPJM Desa. 

 Diskusi dan pertemuan dengan pemuka masyarakat. 

 

Langkah-Langkah 

1. merancang skenario tentang susunan Tim Penyusun RPJM Desa, 

yang terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Teknis (kelompok kerja) 

lengkap dengan kebutuhan jumlah personil dan institusi yang akan 

terlibat; 

2. merumuskan kriteria calon anggota tim, tugas, dan fungsi (tupoksi) 

serta kewajiban tim penyusun RPJM Desa; 

3. mengidentifikasi calon potensial untuk menjadi anggota Tim 

Penyusun lengkap mencantumkan nama dan jabatannya. 

Pertimbangkan kualifikasi dan kinerja calon pada saat mengikuti 

lokakarya atau kegiatan perencanaan sebelumnya; 

4. mintalah pada setiap calon anggota tim untuk mengisi formulir isian 

yang telah disediakan dilengkapi riwayat pekerjaan; 

5. lakukan proses seleksi dengan memilih anggota Tim sesuai dengan 

kebutuhan; 

6. membuat surat dari Kepala Desa tentang pernyataan kesediaan calon 

anggota terpilih untuk menjadi anggota Tim Penyusun. 

7. Membuat Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim 

Penyususan RPJM Desa (bila diperlukan dapat diperkuat dengan 

diketahui BPD). 
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Informasi dan Bahan Pendukung 

 Daftar calon anggota Tim Penyusun (Pokja) Penyiapan RPJM Desa. 

 Ketentuan atau pedoman yang mengatur pembentukan Tim 

Penyusun RPJM Desa (Permendagri No. 66/2007 tentang 

Perencanaan Pembangunan Desa). 

 Kerangka acuan terkait Surat Keputusan Kepala Desa tentang 

Pembentukan Tim Penyusunan RPJM Desa. 

 

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan 

Pemilihan anggota Tim Penyusun RPJM Desa hendaknya mempertimbang-

kan latar belakang pendidikan dan kemampuan teknis yang diperlukan 

khususnya menyangkut pemahaman substansi (materi), konteks (situasi) dan 

proses menyiapkan dokumen perencanaan. BPD dapat memberikan masukan 

tentang komposisi yang akan diusulkan menjadi anggota tim dengan 

menyerap aspirasi masyarakat dan tetap mempertimbangkan kompetensi 

atau keahliannya. Anggota Tim diupayakan terdiri dari orang-orang yang 

kompeten dengan beragam kemampuan sesuai dengan muatan substansi 

RPJM Desa yang akan disusun,  

Tim Penyusun perlu mengembangkan hubungan konsultasi dengan 

pihak lain yang relevan di tingkat kecamatan dan Kabupaten/Kota yang 

memungkinkan pertukaran informasi dan sinkronisasi mencakup proses dan 

substansi perencanaan.  

Komposisi Tim juga mempertimbangkan fungsi-fungsi pelayanan dan 

pemerintahan. Jika diperlukan menambah beberapa aspek penting seperti isu 

perdamaian, perempuan dan anak, kebencanaan dan syariat (keistimewaan) 

yang belum atau kurang terakomodir dalam fungsi tersebut. 
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Tabel 51: Komposisi Tim Penyusun RPJM Desa 

 

No JABATAN TIM UNSUR 
(1) (2) (3) 

1. Penangung jawab Kepala Desa 

2. Ketua LPM/LKMD 

3. Sekretaris Sekretaris Desa 

4. Anggota Wakil Dusun/Lingkungan 

  Wakil Kelompok; Perempuan, 
pemuda, dan tokoh masyarakat  
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Lembar 5.1: Contoh Format Berita Acara Musyawarah  
Pembentuan Tim Penysusunan RPJM Desa  

 

 

BERITA ACARA 
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN 
TIM PENYUSUNAN RPJM DESA 

 

 

 

Berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan dan pembahasan RPJM-DESA ……..……………… 

Kecamatan …………………………..…  Kabupaten/Kota  ……………………………..  provinsi 

………………………………… , maka pada hari ini 

 

 Hari dan Tanggal  : ……………………………………… 

 J a m     : ……………………………………… 

Tempat   : ……………………………………… 

 

Telah diselenggarakan Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RPJM-DESA yang dihadiri 

oleh wakil-wakil dari kelompok dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di 

Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir. 

 

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terkait Pembentukan Tim Penyusun RPJM-DESA 

selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyetujui dan membentuk Tim Penyusun 

Rancangan RPJM DESA Tahun ……………… dengan susunan keanggotaan sebagai berikut; 

 

Ketua           :  …………………………………….. 

Sekretaris   :  …………………………………….. 

Anggota       : 1. …………………………………… 

      2. …………………………………… 

      3. …………………………………… 

  4. …………………………………… 

  5. dst 

 

 

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat 

dipergunakan sebagaimana mestinya. 
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…………………………….. tanggal …………………………… 

 

Pimpinan Musrenbang       Notulen/Sekretaris 

 

 

(__________________)       (________________) 

Mengetahui, 

Kepala Desa 

 

 

 

(__________________) 

 

 

Mengetahui dan Menyetujui, 

Wakil dari Peserta Musyawarah Desa 

 

 

 

No. Nama Alamat Tanda Tangan 

    

    

    

    

    

 

 

Catatan: 
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etelah Tim Penyusun RPJMK terbentuk, langkah selanjutnya menetap-

kan Rencana Kerja Penyiapan dokumen RPJM Desa. Rencana kerja ini 

berisi serangkaian tindakan kedepan yang akan dilakukan Tim 

Penyusun dalam memfasilitasi dan menghasilkan dokumen RJM Desa. Proses 

penyusunan rencana kerja dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai 

kebijakan atau peraturan perundangan dan masukan dari pihak terkait yang 

diformulasikan dalam bentuk program kerja dan kalender kegiatan. 

Penyusunan rencana kerja dibahas oleh tim dengan menetapkan beberapa 

pokok-pokok kegiatan yang mendukung penyusunan RPJM Desa 

menyangkut, persiapan kebutuhan tim, kelengkapan administrasi, koordinasi 

dengan instansi terkait, manajemen rapat, pengelolaan sumber daya, 

mekanisme dan proses, alokasi biaya, serta aktivitas penunjang lainnya. 

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan langkah-

langkah taktis berkaitan dengan penyiapan dokumen RPJM Desa beserta 

informasi dan bahan pendukung lainnya. 

 

Pengertian 

Rencana Kerja Penyiapan Dokumen RPJM Desa merupakan dokumen 

kerangka acuan tim yang berisi tahapan, pokok-pokok kegiatan beserta 

informasi pendukung lainnya dan batas waktu pelaksanaan (timeline) dalam 

penyusunan RPJM Desa. Rencana kerja memberikan arahan bagi Tim 

Penyusun dan pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam pengelolaan 

S 
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tim, koordinasi kelembagaan, proses penyusunan dokumen dan hasil yang 

diharapkan.  

 

Tujuan 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun rencana kerja penyiapan 

dokumen RPJM Desa beserta jadual, kegiatan, pelaku, informasi pendukung 

dan pembagian tugasnya. Rencana kerja akan menjadi acuan bagi Tim 

Penyusun dalam melaksanakan kegiatannya. Secara khusus kegiatan ini 

bertujuan: 

 Memberikan penjelasan terkait jenis dan tahapan kegiatan yang harus 

dilaksanakan. 

 Menetapkan uraian dan pembagian tugas bagi setiap anggota Tim 

Penyusun RPJM Desa. 

 Tersedianya kerangka acuan kerja, proses, hasil dan target waktu 

penyelesaian setiap tahapan kegiatan termasuk proses pelibatan 

masyarakat. 

44 

Hasil yang Diharapkan 

 Rincian jenis dan tahapan kegiatan penyusunan RPJM Desa. 

 Kalender kegiatan termasuk pertemuan, rapat kerja atau forum-

forum/kegiatan yang akan melibatkan pemangku kepentingan lain. 

 Daftar Isi Dokumen RPJM Desa termasuk cakupan isu berupa pokok 

bahasan dari setiap bab/subbab. 

 Daftar atau format kebutuhan jenis data dan informasi. 

 Pembagian kerja antaranggota Tim. 

 

Prinsip-Prinsip Pelaksanan 

 Rencana kerja penyiapan dokumen RPJM Desa yang disusun secara 

rinci dan logis dengan mempertimbangkan jenis, tahapan, waktu dan 

sumber daya yang tersedia. 

 Secara jelas disepakati setiap tahapan kegiatan dan batas waktu 

diselesaikannya dokumen RPJM Desa. 
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 Dalam kalender kegiatan juga harus dapat memperlihatkan, jenis 

kegiatan apa saja yang dapat dilakukan secara simultan dengan 

kegiatan lainnya, dan tahapan kegiatan apa yang harus menunggu 

tahapan kegiatan berikutnya. 

 

Langkah-Langkah 

1. mempersiapkan informasi dan dokumen pendukung yang diperlukan 

dalam rangka penyusunan dokumen RPJM Desa; 

2. mengindentifikasi pemangku kepentingan lain yang perlu dilibatkan 

bersama Tim penyusun dalam proses penetapan rencana kerja; 

3. membuat rancangan rencana kerja penyusunan RPJM Desa, yang 

menjelaskan tahapan dan rincian kegiatan termasuk kegiatan 

penjaringan aspirasi, forum diskusi, lokakarya dan seminar, jadual 

kegiatan, rancangan daftar isi dokumen RPJM Desa, identifikasi 

kebutuhan data, serta sumber data; 

4. lakukan pertemuan seluruh anggota Tim Penyusun untuk 

membahas, mematangkan dan menyepakati rancangan rencana kerja 

dan rancangan daftar isi dokumen RPJM Desa; 

5. lakukan identifikasi kebutuhan Tim Penyusun yang perlu dimasuk-

kan dalam rencana kerja; 

6. lakukan pembagian tugas Tim Penyusun menyangkut uraian tugas 

dan hasil yang diharapkan; 

7. Tim Penyusun dapat menyepakati beberapa hal terkait dengan isu 

strategis yang perlu digali dalam kelompok kerja (Pokja) yang 

pembagiannya disesuaikan dengan fungsi-fungsi pemerintah desa 

atau sesuai isu/tema penting RPJM Desa, misalnya ekonomi, 

pendidikan, kesehatan, pariwisata dan budaya, pelayanan umum, 

Pokja Perdamaian dan sebagainya; 

8. Buatlah kesepakatan pembagian kerja dan jadwal kegiatan/kerja 

setiap kelompok kerja serta agenda pertemuan lintas Pokja. 

 

Informasi dan Bahan Pendukung 

 Visi, misi dan agenda atau program pokok calon kepala desa terpilih, 

atau calon-calon kepala daerah bila belum dilaksanakan pemilihan. 
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 Usulan kegiatan dan aspirasi masyarakat yang belum tertampung dan 

dibutuhkan. 

 Batasan waktu penyelesaian setiap tahapan sesuai ketentuan 

peraturan perundangan. 

 

Tabel 6.2: Contoh Kalender Penyusun RPJM Desa 

No Kegiatan 
No Kegiatan Bulan I II III IV Ket 

Minggu 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Tahap Persiapan       

2. Tahap Pelaksanaan       

 2.1. Tahap penyusunan Rancangan Awal RPJM Desa       

 2.2. Tahap Pelaksanaan Musrenbang RPJM Desa       

 2.3.  Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJM Desa       

 2.4. Tahap Penetapan Peraturan Desa (Perdes) 
tentang RPJM Desa 

      

3. Tahap Pelembagaan       

 

Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan 

RPJM Desa merupakan suatu siklus perencanaan program pembangunan 

regular yang berjalan secara simultan hingga proses pelaksanaan dan 

penganggaran. Oleh karena itu, Rencana kerja tim akan membantu proses 

penyusunan Rancangan Awal Dokumen RPJM menjadi penting sebagai 

bahan kajian bagi Tim Penyusun yang akan dibahas dalam forum 

Musrenbang RPJM Desa yang kemudian disahkan sebagai dokumen resmi 

perencanaan desa. 

Rencana kerja penyusunan RPJM Desa dilakukan agar seluruh anggota 

tim memahami tugas dan proses yang akan dilakukan dengan 

mengidentifikasi kebutuhan baik pengenalan struktur perencanaan 

pembangunan, dan pemangku kepentingan yang perlu dilibatkan dalam 

proses penyusunan dokumen RPJM Desa. Kegiatan ini dalam rangka 

membangun komitmen anggota tim untuk membantu dalam proses 

selanjutnya berupa penyusunan Rancangan Awal RPJM Desa.  
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enyusunan RPJM Desa membutuhkan masukan berupa informasi dan 

data terkini sebagai bahan analisis kondisi desa. Proses pengumpulan 

dan pemutakhiran data dilakukan dengan menelusuri senarai data 

dasar atau sumber informasi yang menjelaskan secara rinci keadaan masing-

masing bidang atau fungsi pemerintah desa baik secara kuantitatif maupun 

kualitatif. Kegiatan ini menjadi bagian integral dari penelaahan sejumlah 

informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan agar dapat digunakan untuk 

pengambilan keputusan. Tidak semua data yang tersedia dapat digunakan 

dan bermanfaat untuk kepentingan perencanaan desa, sehingga perlu 

dilakukan pemutakhiran sesuai dengan temuan dan fakta di lapangan.  

Kegiatan pemutakhiran dilakukan pada tahapan awal dari setiap proses 

perencanaan desa. Setiap periodik desa harus melakukan pembaruan 

terhadap kondisi penduduk untuk kepentingan pelayanan publik. Kualitas 

dan kuantitas data--informasi akan menentukan kualitas pengambilan 

keputusan dalam RPJM Desa. Misalnya melakukan validasi data kemiskinan 

akibat konflik dengan melakukan serangkaian kegiatan pengamatan langsung 

dan penelitian lapangan agar setiap data yang dikumpulkan benar-benar 

sahih, kuat dan akurat, bukannya estimasi atau perkiraan saja. Pemutakhiran 

data dilakukan dengan teknik atau metode yang tepat berupa data primer, 

sehingga dapat memberikan gambaran berupa peta kemiskinan yang 

sesungguhnya secara jelas, sehingga program yang akan dilaksanakan dapat 

disesuaikan dengan kondisi kemiskinan yang ada.  

 

P 
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Pengertian 

Pengumpulan dan pemutakhiran informasi/data merupakan kegiatan validasi 

sumber informasi dan data baik kuantitatif maupun kualitatif yang 

dibutuhkan untuk kepentingan perencanaan agar informasi yang diperoleh 

benar-benar sahih, akurat, reliabel atau sesuai dengan fakta dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 

Tujuan 

 Pemutakhirkan informasi dan data yang dibutuhkan untuk 

menunjang analisis dan pendalaman RPJM Desa, sehingga setiap 

rumusan didasarkan atas data yang sahih (validity) dan dapat 

dipertanggungjawabkan (acountability).  

 Kompilasi data dan informasi secara sistematis dan lengkap akan 

memberikan gambaran mutakhir tentang kinerja penyelenggaraan 

fungsi-fungsi pemerintahan di tingkat desa dan aspek pembangunan 

lainnya. 

 Menghindari kesalahan dalam interpretasi dan penggunaan data 

untuk kepentingan pengambilan keputusan perencanaan. 

 

Hasil yang Diharapkan 

 Tersedianya data atau informasi mutakhir berdasarkan kondisi dan 

dinamika konflik. 

 Tersedianya data atau informasi pendukung terkait indikator 

pengukuran kinerja penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan 

tingkat kabupaten. 

 Validasi data untuk kepentingan perencanaan pembangunan. 

 

Prinsip-Prinsip Pelaksanaan 

 Data atau informasi yang dikumpulkan dikaitkan dengan indikator 

pengukuran kinerja penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan 

tingkat kecamatan dan kabupaten/kota.  

 Pengumpulan data/informasi melalui pendekatan partisipatif dengan 

melibatkan pemangku kepentingan yang relevan. 
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 Interaktif dan terbuka terhadap masukan baru. 

 Bila terjadi perbedaan data antara satu sumber dengan sumber 

lainnya, maka perlu disepakati data dan informasi mana yang akan 

diambil dengan pertimbangan validasi dan kompetensi sumber. 

 

Metode  

 Kompilasi dan Analisis data kualitatif maupun kuantitatif. 

 Participatory Rural Appraisal (RRA/PRA) 

 Konsultasi dan FGD. 

 

Teknik Pengumpulan Informasi/Data 
Istilah, dan metode/teknik yang sudah dikenal masyarakat dalam mengumpulkan informasi di desa 
menggunakan pertemuan warga, seperti rembug warga (musyawarah warga), bahtsul masail 
(analisis masalah), majelis tarzih (analisis masalah), halaqoh (diskusi tematik), besile (musyawarah 
warga), dan ngawangkong (ngobrol/ diskusi).  

Beberapa metode lain yang dapat digunakan yang berasal dari praktek pengumpulan dan analisis 
informasi desa diantaranya, misalnya metode/teknik Participatory Rural Appraisal (PRA), lokakarya 
(workshop), seminar hasil kajian desa/wilayah, diskusi kelompok terfokus (Focus Group 
Discussion/FGD). JIka memungkinkan, Tim dapat membuat angket sederhana, jejak pendapat 
(polling) melalui SMS, pertemuan warga, atau kotak aspirasi warga. 

Meskipun terdapat cara khusus tentang penerapan dari setiap metode/teknik, namun bisa saja 
dimodifikasi sesuai kebutuhan. Maksud dari kajian desa adalah menyiapkan data/informasi yang 
disepakati bersama untuk perencanaan desa. Semangat untuk mendapatkan kesepahaman dan 
kesepakatan bersama, itulah yang paling penting. 

 

 

Langkah-Langkah 

1. melakukan koordinasi dengan unit kerja atau lembaga yang 

berkaitan pengumpulan data primer dan sekunder sesuai dengan 

tema atau fungsi-fungsi pelayanan pemerintahan; 

2. penyebaran format isian data kepada penduduk. Format penyajian 

dan analisis data yang memudahkan pemilahan dan analisis untuk 

kepentingan perencanaan; 

3. mengumpulkan informasi atau data dari berbagai lembaga survey, 

penelitian, BPS, SUSENAS dan lembaga lainnya 
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4. mengumpulkan informasi atau data langsung di desa bersama 

kelompok masyarakat; 

5. melakukan pengelompokan dan kodifikasi data baik kuantitatif 

maupun kualitatif; 

6. lakukan pembaruan (update) dan penyesuaian (adjustment) terhadap 

data untuk mengetahui tinkat validitasnya, kemudian penyajian data 

disesuaikan dengan sektor, bidang dan kebutuhan perencanaan. Data 

terakhir diupayakan menggambarkan trend minimal 5 (lima) tahun 

terakhir; 

7. hasil pengumpulan dan analisis data kemudian disajikan sesuai 

dengan fungsi-fungsi pemerintahan; 
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Sukseskan Program Pemutakhiran Data 
Pemkab Bogor melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
(Disdukcapil) Kabupaten Bogor akan melakukan pendata-
an pemutakhiran data penduduk."Dengan melibatkan unsur desa, 
kecamatan serta RT/RW yang ada 40 kecamatan di Kabupaten 
Bogor ini, dan pendataan penduduk ini, ditarget selesai sebelum 
sebelum tahun 2011. 

Sekretaris Tim Pemuktahiran Data Penduduk, mengatakan 
pemutakhiran data penduduk ini perlu dan penting sehingga 
pertambahan penduduk Kabupaten Bogor, yang sekarang 
diperkirakan sudah mencapai 4,7 juta jiwa lebih, bisa diketahui 
dengan pasti jumlah penduduknya pada awal tahun 2011. 

"Teknis kerjanya, dilakukan dengan pendistribusian formulir F0101 
untuk pendataan yang akan diisi setiap kepala keluarga (KK), sejak  Minggu (13/12) sudah sampai di 
semua kecamatan, Dan Rabu (15/12), maka dari kecamatan akan disampaikan ke desa yang 
dilanjutkan ke masing-masing RT dan RW," kata Subaweh yang juga Kepala Disdukcapil Kabupaten 
Bogor kemarin. 

Pada Kamis (16/12), akan dilakukan pertemuan di masing-masing desa yang melibatkan RT serta 
RW untuk teknis penyebaran formulir dan tata cara pengisiannya. Dan mulai, Jumat (17/12) sampai 
Minggu (19/12) maka petugas langsung melakukan pencocokan dan penelitian (coklit, red). "Untuk 
hasil coklit, maka dikembalikan lagi ke Disdukcapil mulai Senin (20/12), untuk disimpan di database 
sampai akhir Desember 2010," 

Meski sempat dibatalkan beberapa waktu lalu, lanjutnya, akhirnya pemuktahiran data penduduk 
ini jadi dilakukan setelah beberapa tahapan dipenuhi Pemkab Bogor. Misalnya, siapnya SIAK 
Online, dimilikinya database dan kesanggupan kerja Pemkab Bogor untuk melakukan 
pemuktahiran dengan dikeluarkannya surat keputusan (SK) dari Dirjen Kependudukan serta SK 
Menteri. 

"Setelah semua tahapan itu dipenuhi, baru pemutakhiran data penduduk ini dilakukan. Dan kita 
yakin, berkat kerjasama semua pihak deadline pemuktahiran ini akan selesai sebelum tahun 
berganti," tandasnya. 

Data sementara, berdasar KK yang ada maka untuk Kabupaten Bogor sekitar tercatat 1.223.733 
KK. Data penduduk yang diakui BPS mencapai 4,7 juta jiwa karena semua orang yang ada dihitung. 
Untuk coklit ini maka jumlahnya bisa kurang atau lebih dari itu, karena tim melihat dari fakta dan 
data yang ada di masing-masing wilayah. (ugi) 

Sumber: Pakuan Raya 15/12/2010 
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Hal-hal yang perlu Diperhatikan 

Kegiatan pemutakhiran data dilakukan melalui observasi dan penelitian 

lapangan dengan melibatkan masyarakat seperti kader posyandu, karang 

taruna, pendamping masyarakat, atau meminta bantuan tenaga teknis yang 

bertugas di setiap Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) dari berbagai 

instansi terkait antara lain Dinas Kesehatan yang diintegrasikan menjadi satu 

tim, yang dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan 

pendataan. Seluruh anggota tim yang terlibat harus mempunyai komitmen 

yang kuat dan dedikasi tinggi, sehingga data yang dihasilkan benar-benar 

akurat dan valid. Jangan sampai ada petugas pendata yang menyelipkan 

kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya, seperti memasukkan 

data keluarga dekat sebagai keluarga miskin agar bisa menerima bantuan. 

Jadi komitmen dan dedikasi sangat dituntut dalam pelaksanaan kegiatan ini. 

Selain itu juga pekerjaan pendataan ini harus bebas dari intervensi pihak lain 

yang mempunyai kepentingan tersendiri diluar kepentingan negara. 

Perlunya penyediaan alokasi dana untuk kegiatan pemutakhiran 

informasi/data desa. Kompensasi yang diberikan pada petugas baik dari segi 

materil maupun dukungan moril akan berpengaruh besar pada 

profesionalitas pekerjaan yang dilaksanakan. Kelengkapan alat pengumpul 

data, seperti blangko isian, alat tulis dan keperluan lapangan lainnya harus 

menjadi perhatian. 

Berdasarkan pertimbangan di atas, proses pemutakhiran informasi/data 

akan menghasilkan data primer yang valid untuk kepentingan perumusan 

kebijakan dan strategi pembangunan di desa. Misalnya data jumlah 

penduduk miskin riil hasil kajian lapangan sangat diperlukan dalam 

penyusunan program penanggulangan kemiskinan. 
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enyusunan profil desa merupakan bagian dari kajian desa yang 

dilakukan secara partisipatif dalam rangka mengenal kondisi desa 

secara komprehensif. Profil desa merupakan gambaran wilayah dan 

aspek pengembangan sumber daya secara keseluruhan menyangkut kondisi 

saat ini tentang fungsi-fungsi pemerintah dan pembangunan pada umumnya. 

Profil Desa merupakan instrumen penting dalam perencanaan khususnya 

RPJM Desa untuk mengidentifikasi, mengorganisasikan dan mengkoordinasi 

kan informasi dan data dalam rangka pengambilan keputusan dan kebijakan 

pembangunan. Profil desa menyediakan data dasar yang terdiri dari data 

keluarga, potensi desa, kelembagaan secara berkelanjutan (time series) 
sebagai informasi penting dalam menyusun dokumen RPJM Desa. 

Permendagri No. 12/2007 tentang Pedoman Penyusunan dan 

Pendayagunan Profil Desa dan Kelurahan, menyatakan bahwa profil desa 

digunakan dalam rangka mengetahui gambaran potensi dan tingkat 

perkembangan desa atau kelurahan secara akurat, komprehensif dan terpadu. 

Hal ini memudahkan bagi Desa untuk mengetahui perkembangan atau 

kemajuan yang dicapai dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan 

desa dan menentukan alternatif program pembangunan 5 (lima) tahun.  

Penyusunan profil desa merupakan upaya mengenal kondisi sosial, 

budaya dan ekonomi yang berpengaruh terhadap perubahan, distribusi 

sumber daya dan tantangan masyarakat dalam membangun situasi aman, 

mencegah terjadinya konflik serta memberikan masukan dalam upaya 

perdamaian. 

P 
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Pengertian 

Profil desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa dan 

kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, 

sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta 

perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa dan 

kelurahan.  

Penyusunan profil desa adalah serangkaian kegiatan pengumpulan, 

pengolahan dan publikasi data profil desa dan kelurahan. Pendayagunaan 

profil desa sebagai upaya pemanfaatan data dasar keluarga, data potensi desa 

dan kelurahan serta tingkat perkembangan desa dan kelurahan dalam sistem 

perencanaan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. 

 

Tujuan 

Penyusunan profi desa dimaksudkan untuk menggambarkan secara 

keseluruhan kondisi atau keadaan desa (kelurahan, dusun/lingkungan, 

RT/RW) sebagai masukan dalam merumuskan kebijakan dan strategi 

pembangunan yang akan dituangkan dalam RPJM Desa. Secara khusus 

kegiatan ini bertujuan: 

 mengidentifikasi potensi dan sumber daya yang dapat mendukung 

pelaksanaan pembangunan di tingkat desa; 

 mengidentifikasi, para pemangku kepentingan yang terlibat dalam 

pembangunan di desa; 

 mengidentifikasi kondisi sosial, ekonomi, kesehatan, dan 

kelembagaan desa; 

 mengidentifikasi program pembangunan desa yang telah ada atau 

yang telah dibiayai pada tahap sebelumnya; 

 inventarisasi data kependudukan, program atau kegiatan;  

 mengenal aspek-aspek pembangunan desa yang dianggap menonjol 

dan kritis untuk segera ditangani melalui program tertentu; dan 

 memperkirakan prediksi ke depan atas berbagai aspek dan fungsi 

pembangunan desa. 
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Hasil yang Diharapkan 

Profil desa disusun mengikuti alur pembagian berdasarkan fungsi 

pemerintahan Desa. Hal ini akan memudahkan dalam analisis, perumusan 

strategi, kebijakan dan program RPJM Desa yang konsisten dengan 

perencanaan dan penganggaran tahunan yang telah diatur melalui 

Permendagri No 12/2007. Meskipun dalam pelaksanaanya tidak menutup 

kemungkinan untuk menambahkan beberapa tajuk tambahan yang dianggap 

perlu dimasukan dalam RPJM Desa.  

_______________________________________________________________ 

1.    Data sumber daya alam meliputi: 

a. potensi umum yang meliputi batas dan luas wilayah, iklim, jenis dan 
kesuburan tanah, orbitasi, bentangan wilayah dan letak; 

b. pertanian; 
c. perkebunan; 
d. kehutanan; 
e. peternakan; 
f. perikanan; 
g. bahan galian; 
h. sumber daya air; 
i. kualitas lingkungan; 
j. ruang publik/taman; dan 
k. Wisata.  

2. Data sumber daya manusia meliputi: 

a. jumlah; 
b. usia; 
c. pendidikan;  
d. mata pencaharian pokok; 
e. agama dan aliran kepercayaan; 
f. kewarganegaraan; 
g. etnis/suku bangsa; 
h. cacat fisik dan mental; dan 
i. Tenaga kerja. 

3. Data sumber daya kelembagaan meliputi: 

a. lembaga pemerintahan desa dan kelurahan; 
b. lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan; 
c. lembaga social kemasyarakatan; 
d. organisasi profesi; 
e. partai politik; 
f. lembaga perekonomian; 
g. lembaga pendidikan; 
h. lembaga adat; dan 
i. Lembaga keamanan dan ketertiban. 
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4. Data prasarana dan sarana meliputi: 

a. transportasi; 
b. informasi dan komunikasi; 
c. prasarana air bersih dan sanitasi; 
d. prasarana dan kondisi irigasi; 
e. prasarana dan sarana pemerintahan; 
f. prasarana dan sarana lembaga kemasyarakatan; 
g. prasarana peribadatan; 
h. prasarana olah raga; 
i. prasarana dan sarana kesehatan; 
j. prasarana dan sarana pendidikan; 
k. prasarana dan sarana energi dan penerangan; 
l. prasarana dan sarana hiburan dan wisata; dan 
m. Prasarana dan sarana kebersihan. 

______________________________________________________________________ 

 

Prinsip-prinsip pelaksanaan 

 Pemaparan dan penyajian profil desa menggambarkan pengarus-

utamaan perdamaian. 

 Profil desa menggambarkan pengarusutamaan gender. 

 Profil desa menggambarkan antisipasi terhadap bencana dan kondisi 

darurat. 

 Profil desa menyajikan informasi tentang kekhususan atau 

keistimewaan (misalnya, penerapan syariat Islam sebagai 

keistimewaan pemerintahan Aceh). 

 Penyajian profil desa sesuai dengan kebutuhan analisis fungsi-fungsi 

pemerintahan desa. 

 Bentuk penyajian mudah dibaca dan dianalisis, berupa tabel, grafik, 

diagram dan peta dengan diskripsi yang ringkas dan jelas 

 Pemilihan metoda analisis sesuai dengan karakteristik kebutuhan 

analisis dan ketersediaan data. 

 

Metode 

Pendekatan yang dapat digunakan dalam penyusunan profil desa 

diantaranya; 

 Penilaian desa secara cepat (Rapid Rural Appraisal/RRA) 

 Survey Profil Desa. 
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 Penyajian Data dan Analisis Temuan. 

 

Langkah-Langkah 

Penyusunan profil desa dalam panduan ini mengacu pada Permendagri No 

66/2007 dan Permendagri No. 12/2007. Kedua peraturan ini memberikan 

arahan bagaimana pemerintah desa dalam menyusun profil desa. Berikut 

beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam melakukan kajian desa. 

 

a. Potret (gambaran umum) Desa 

1. mengkaji kembali data hasil pemutakhiran informasi/data yang telah 

dilaksanakan pada tahap persiapan sebagai masukan dalam membuat 

gambaran umum desa; 

2. menggali informasi langsung dari lapangan bersama masyarakat 

dengan membuat peta wilayah secara grafis untuk menggambarkan 

kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sejarah desa, dan 

infrastruktur;  

3. buatlah gambar viusal berupa peta sosial desa dengan topik tertentu, 

dimana Tim Penyusun bersama masyarakat dapat secara langsung 

membahas dan mengkoreksinya; 

4. berdasarkan pembahasan tersebut, identifikasi masalah dan potensi 

yang dihadapi terkait dengan gambaran umum kondisi sosial 

masyarakat dengan mengisi tabel sebagai berikut; 

 
No. Masalah Potensi 
(1) (2) (3) 

1. 15 keluarga tidak mampu (miskin) di 3 dusun Desa 
Sukarame menghadapi kesehatan gizi buruk. 

Pelayanan Bidan Desa dan 
Posyandu setiap bulan. 

2. Penduduk Desa Sukarame masih banyak buta huruf Pesantren dan Sekolah Dasar; 
Program Paket A dan B 

3. Sebagian masyarakat tidak memiliki 
perkerjaan/pengangguran  

Program PNPM Perdesaan; 
USP, Koperasi dan UKM 

4. dst.  

 
Keterangan: 

Kolom (1)   : Cukup jelas 
Kolom (2)   : Tuliskan masalah di desa terkait dengan kondisi sosial  
Kolom (2)   : Tuliskan potensi yang tersedia di desa 
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Kajian Potret Desa 
Pembuatan potret (gambaran umum) desa dapat menggunakan teknik survey dan data sekunder 
yang telah dipubliksikan oleh pemerintah daerah, lembaga riset atau survey. Cara lain yang dengan 
menggunakan profil desa (Permendagri no. 12 Tahun 2007) yang terdiri dari: (a) data dasar 
keluarga, (b) potensi desa, dan (c) tingkat perkembangan desa. 

Teknik yang umum digunakan dengan membuat visuaslisasi wilayah dan kondisi sosial desa. 
Visualisasi wilayah desa yang menggambarkan batas administratif (antardesa, dusun, lingkungan, 
RT/RW) dan lingkungan (kawasan) digambar dengan alat sederhana berupa peta desa. Sedangkan 
potret sosial desa dapat dilakukan dengan 
menggunakan ‘Data Dasar Keluarga’ yang 
berisi gambaran menyeluruh potensi dan 
perkembangan keluarga meliputi;  

 Potensi sumber daya manusia. 

 Pekembangan kesehatan. 

 Perkembangan pendidikan. 

 Aset ekonomi dan sosial keluarga. 

 Partisipasi anggota keluarga.  

 Perkembangan keamanan dan 
ketertiban di lingkungannya. 

 

b. Peta Potensi Desa 

5. Berdasarkan hasil pembuatan potret desa sebelumnya, buatlah 

gambaran potensi desa dengan menggunakan beberapa teknik 

kalender musim, gambar kebun (masalah teknologi pertanian, 

pengendalian hama, komoditas unggulan), dan bagan perubahan/ 

kecenderungan; 

6. menggali informasi langsung dari lapangan bersama masyarakat 

dengan membuat peta potensi desa secara grafis untuk 

mengidentifikasi potensi unggulan yang memberikan dampak 

terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;  

7. selanjutnya, buatlah gambar visual berupa peta potensi desa dengan 

menggunakan kalander musim, peta sumber daya alam, peta kebun, 

peta perubahan dan kecenderungan, Tim bersama masyarakat dapat 

secara langsung membahas dalam forum. 

8. Berdasarkan pembahasan tersebut, identifikasi masalah dan potensi 

yang dihadapi terkait dengan gambaran potensi desa dengan mengisi 

tabel sebagai berikut; 



Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Desa | 63  

 
No. Masalah Potensi 
(1) (2) (3) 

1. Seringkali terjadi banjir bandang karena 
terjadi penebangan liar 

Daerah aliran sungai dan pos 
pemantauan debet air 

2. Di musim hujan masyarakat desa kesulitan 
menuju ke kecamatan dan kabupaten 

Tersedia akses jalan setapak menuju 
kecamatan 
Kendaran melintasi perbatasan 
kecamatan 

3. Petani kebun tembakau kesulitan menjual 
hasil kebunnya. 

Jalan setapak dan sungai menuju 
pasar kecamatan 

4. Tidak ada pekerjaan pada musim kemarau Bahan baku rotan dan bambu 
berlimpah 

5. dst.  

 
Keterangan:  
Kolom (1)   : Cukup jelas 
Kolom (2)   : Tuliskan masalah di desa terkait dengan musim, komoditas, 

penyakit/hama, keterbatasan teknologi pertanian dsb). 
Kolom (2)   : Tuliskan potensi yang tersedia di desa 

 
 

 

Kajian Peta Potensi Desa 
Beberapa teknik sederhana yang 
digunakan untuk mengkaji potensi 
desa diantaranya: peta sumber 
daya, kalender musim, transek, dan 
bagan kecenderungan. Pembuatan 
peta potensi desa menggunakan 
alat sederhana yang mudah 
dikoreksi langsung pada saat 
membuat gambar (visual). Misalnya 

menggambar sumberdaya/ lingkungan desa di tanah dengan tongkat atau papan tulis dengan 
kapur (atau whiteboard dengan spidol) dengan simbol-simbol gambar seperti pola penggunaan 
lahan, kantor, sekolah, pasar, pemukiman, sawah, hutan, sungai, dll. Tim dapat melibatkan 
kelompok atau penduduk di sekitar yang memahami kondisi desa dan secara bersama-sama 
mendiskusikan temuan yang dihasilkan. Setelah diskusi, tim menyusun catatan berdasarkan hasil 
temuan dan mendokumentasikan gambar yang telah di buat dengan menggunakan foto atau 
digambar ulang di atas kertas. 

 

c. Bagan Kelembagaan 

9. Menggali informasi terkait fungsi dan kedudukan para pemangku 

kepentingan di desa yang berpengaruh dan terlibat dalam proses 

pembangunan. 
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10. Buatlah ‘diagram venn‘ kelembagaan yang menggambarkan interaksi 

antarkelompok, organisasi/ lembaga di desa secara partisipatif dan 

lakukan pembahasan bersama masyarakat; dan 

11. Kajilah masalah, kapasitas dan peran kelembagaan desa dengan 

menggunakan tabel sebagai berikut; 

 
No Lembaga Masalah Potensi 
(1) (2) (3) (4) 

1. Pemerintah desa Aparatur desa belum bisa 
memberikan pelayanan 
administrasi dengan baik  

Aparatur desa lengkap 
Tersedia dana operasional 
setiap tahun dari 
pemerintah kabupaten 
Program pelatihan aparatur 
desa 

2. Kelompok pemuda Kesulitan dalam menyalurkan 
dan mengembangkan bakat 
dan kemampuan usaha 

Ada organisasi pemuda 
Tenaga pengurus potensial 
Program pemuda terampil 

3. Tim penggerak PKK Terbatasnya peran PKK dalam 
pembangunan desa 

Ada organisasi PKK 
Program pelatihan untuk 
kader PKK 
Tersedia dana dari APB Desa 

4. Dst.   

 
    Keterangan: 

Kolom (1)   : Cukup jelas 
Kolom (2)   : Tuliskan daftar organisasi dan kelembagaan yang ada di desa 
Kolom (3)   : Tuliskan masalah di desa terkait dengan organisasi atau kelembagaan 
Kolom (4)   : Tuliskan potensi yang tersedia di desa 

 
 

Bagan Kelembagaan 
Bagan kelembagaan desa merupakan alat untuk mengenal kelompok, komunitas atau organisasi/ 
lembaga yang ada di tingkat desa. Bagan ini dapat dibuat secara sederhana dengan menuliskannya 
di tanah, papan tulis atau whiteboard. Bagan kelembagaan akan menggali informasi penting 
tentang nama lembaga, peran dan kedudukan, hubungan dan jaringan kerja serta masalah yang 
dihadapi. Diagram Venn dapat dibuat di atas kertas atau di tanah. Sering kali dipakai kertas (yang 
digunting dalam bentuk lingkaran) dan spidol. Beberapa tahap pembuatan Diagram Venn meliputi: 

(1) lakukan pembahasan bersama kelompok masyarakat secara partisipatif;  

(2) mencatat daftar organisasi/lembaga yang ada di desa;  (3) buatlah sebuah lingkaran kertas yang 
menunjukkan masyarakat; (4) sepakati simbol yang akan digunakan   
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Misalnya, besarnya lingkar menunjukkan pentingnya lembaga tersebut sesuai pemahaman 
masyarakat. Semakin penting suatu lembaga, maka semakin besar lingkaran. Jarak dari tingkatan 
masyarakat menunjukkan manfaat lembaga tersebut. Semakin 
dekat dengan lingkaran masyarakat, maka lembaga 
tersebut semakin menyatu dalam kehidupan masyarakat. 

(5) lakukan pembahasan tentang pengaruh 
‘penting’ lembaga tersebut menurut pemahaman 
masyarakat dan menyepakati besarnya lingkaran 
yang mewakili lembaga tersebut; (6) buatlah 
guntingan kertas berbentuk lingkaran yang 
besarnya sesuai dengan kesepakatan, tulislah nama 
lembaga tersebut pada lingkaran itu; dan  (7) 
Letakkanlah lingkaran masyarakat di atas lantai untuk 
dibahas tentang sejauhmana manfaat lembaga 
tersebut bagi masyarakat yang ditunjukkan oleh 
jaraknya dari lingkaran. 

 

d. Menyusun Profil Desa 

12. hasil dari pengumpulan informasi/data dan analisis terhadap 

gambaran umum desa, peta potensi desa dan bagan kelembagaan 

digunakan untuk melengkapi penyusunan profil desa; 

13. tim melakukan pengisian daftar formulir isian yang tercantum dalam 

Lampiran I, II, dan III Permendagri No. 12 Tahun 2007; 

14. lakukan pengolahan dan analisis data dasar keluarga, potensi desa, 

tingkat perkembangan desa yang telah dikumpulkan dengan 

menggunakan alat bantu program aplikasi maupun secara manual 

yang telah ditetapkan sesuai standar nasional; 

15. lakukan klarifikasi, tabulasi, kompilasi dan rekapitulasi dari hasil 

pengolahan data;  

16. penyusunan resume dan laporan profil desa untuk dipublikasikan 

dalam bentuk hardcopy atau buku dan papan profil desa serta dalam 

bentuk softcopy (CD, Flashdisc, atau audio video).  

 

Informasi dan Bahan Pendukung 

 Data dan informasi tentang aspek tata ruang, fisik-lingkungan, 

dinamika konflik, sosial-kependudukan, perekonomian, keuangan 

desa termasuk hasil riset/kajian yang relevan untuk penyusunan 

profil desa. 
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 Indikator kinerja pencapaian pembangunan desa 5 (lima) tahun ke 

depan. 

 Pengukuran kinerja pemerintahan desa. 

 

Profil Desa berdasarkan 
Permendagri Nomor 1 2Tahun 2007 
Kegiatan penyusunan profil desa mencakup kegiatan 
pengumpulan, pengolahan dan publikasi data dasar 
keluarga, data potensi desa serta tingkat perkembangan 
desa dilaksanakan untuk mempersiapkan substansi atau 
materi untuk menyusun rencana pembangunan desa 
khususnya RPJM Desa secara baik.  

Kelompok Kerja Profil Desa 

Ketentuan khusus tentang penyusunan profil desa telah 
diatur dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2007, yang 
pelaksanaannya dilakukan secara berjenjang mulai dari 
tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota 
sampai tingkat provinsi. Ditingkat desa/kelurahan 
dilaksanakan oleh kelompok kerja (pokja) profil desa yang 
susunannya terdiri dari: 

a. penanggung jawab adalah Kepala Desa/lurah; 

b. ketua dijabat oleh Sekretaris Desa/Kelurahan; 

c. anggota terdiri dari perangkat desa/kelurahan, Kepala 
Dusun/Lingkungan, pengurus lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan para kader 
pemberdayaan masyarakat serta aparat perangkat daerah yang ada di desa/kelurahan dan 
kecamatan; dan 

d. Pokja profil desa/kelurahan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah melalui Keputusan Kepala 
Desa/Lurah. 

Sumber Informasi  

dalam pengumpulan data profil desa adalah kepala keluarga, pengurus RT, pengurus RW, kepala 
dusun, kepala lingkungan, kepala desa, dan perangkat desa, pengurus TP-PKK dan lembaga 
kemasyarakatan serta unit pelaksana teknis satuan kerja perangkat daerah dan perangkat pusat 
yang ada di desa dan kecamata.  

Pengolahan Data 

Pengolahan data dasar keluarga, potensi dan tingkat perkembangan desa melalui klarifikasi, 
tabulasi, kompilasi dan rekapitulasi baik menggunakan alat bantu program aplikasi profil desa 
berbasis IT (softwere) maupun manual.  

Hasil Analisis Data 

Hasil dari pengolahan data profil desa dan kelurahan berupa; 

a. kualitas ibu dan anak di tingkat dusun dan lingkungan meluiui RIAD (Registrasi Ibu dan Anak 
tingkat Dusun dan Lingkungan); 

b. tingkatan potensi umum desa/kelurahan; 
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c. potensi pengembangan desa/kelurahan; 

d. tipologi pengembangan desa/kelurahan sesuai potensi unggulan; 

e. laju perkembangan desa/kelurahan; 

f. klasifikasi tingkat  perkembangan desa/kelurahan; 

g. katagori status kemajuan desa/kelurahan; 

h. permasalahan kualitas keluarga, tingkat potensi  umum, faktor pembatas pengembangan 
potensi dan laju perkembangan, tingkat dan katagori perkembangan desa/kelurahan; dan 

i. Indikasi program pembangunan desa/kelurahan tahun selanjutnya. 

Pemanfaatan Profil Desa 

Dalam rangka kesinambungan kegiatan dan pemanfaatan profil desa, maka seluruh data dasar 
keluarga, data potensi desa, dan data tingkat perkembangan desa sebagai bahan/informasi 
pendukung dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan 
pelestarian kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan 
masyarakat, pelayanan public, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa 
dan lembaga kemasyarakat serta penataan wilayah administrasi desa. Tim penyusun RPJM Desa 
dapat memanfaatkan informasi dan data profil desa sebagai bagian integral dari dokumen RPJM 
Desa.  

 

 

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan 

Profil Desa yang disusun dapat mengindikaskan fungsi pemerintahan desa 

yang diformulasikan dalam RPJM Desa sebagai prioritas pembangunan. 

Dalam penyusunannya perlu dilengkapi dengan penjelasan berupa 

serangkaian tolok ukur atau indikator kinerja yang sesuai, mudah dipahami, 

reliable, mudah di akses dan mencerminkan secara jelas kondisi dan situasi 

serta hubungan antarfungsi pemerintahan desa terkait. Beberapa hal penting 

yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan kajian desa, diantaranya: 

a. Kerangka Permendagri No. 66/2007 Tentang Perencanaan Pembangunan 

Desa. 

b. Profil desa menyangkut gambaran kondisi sosial, geografis, potensi dan 

sumber daya, kelembagaan, dan dinamika konflik. 

c. Indikator Kinerja Pembangunan Desa. 

d. Pencapai kinerja pembangunan desa sebelumnya. 
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Lembar 8.1: Contoh Format Laporan Profil Desa dan Kelurahan  

LAPORAN4 

PROFIL DESA DAN KELURAHAN 
 

 

 

TINGKAT DESA DAN KELURAHAN 
 

 

 

 
Desa/Kelurahan  : ................................................................................... 

Kecamatan   : ................................................................................... 

Kabupaten/Kota  : ................................................................................... 

Provinsi   : ................................................................................... 

Bulan    : ................................................................................... 

Tahun   : ................................................................................... 

 

 

Sumber data yang digunakan untuk mengisi data Profil Desa/Kelurahan 

 

1. .......................................................................................................... 

2. .......................................................................................................... 

3. .......................................................................................................... 

4. .......................................................................................................... 

5. .......................................................................................................... 

 

 

Kepala Desa/Lurah, 

 

 

Nama, tanda tangan & cap 
................................................ 

 

 

                                                 
4 Sumber  diadaptasi dari Buku VI tentang Format Laporan Profil Desa dan Kelurahan Lampiran V Peraturan 

Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data profil desa 

dan Kelurahan, Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Tahun 2009. 
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OUTLINE  
PROFIL DESA DAN KELURAHAN 

 

 
BAB I: DATA POTENSI DESA DAN KELURAHAN 

1. Potensi Sumber Daya Alam 
2. Potensi Sumber Daya Manusia 
3. Potensi Kelembagaan 
4. Potensi Sarana Dan Prasarana 

 
BAB II: ANALISIS POTENSI DESA DAN KELURAHAN 

1. Tingkat Potensi 
2. Potensi Pengembangan 
3. Tipologi Desa/Kelurahan 

 
BAB III: DATA TINGKAT PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN 

1. Perkembangan Kependudukan 
2. Ekonomi Masyarakat 
3. Produk Domestik Desa/Kelurahan Bruto 
4. Pendapatan Perkapita 
5. Struktur Mata Pencaharian Menurut Sektor 
6. Penguasaan Aset Ekonomi Masyarakat 
7. Pemilikan Aset Ekonomi Lainnya 
8. Pendidikan Masyarakat 
9. Kesehatan Masyarakat 
10. Keamanan dan Ketertiban

5
 

a. Konflik Sara 
b. Perkelahian 
c. Pencurian 
d. Penjarahan Dan Penyerobotan Tanah 

e. Perjudian, Penipuan Dan Penggelapan 
f. Pemakaian Miras dan Narkoba 
g. Prostitusi 
h. Pembunuhan 
i. Penculikan 
j. Kejahatan Seksual  
k. Masalah Kesejahteraan Sosial 
l. Kekerasan dalam Rumah Tangga 
m. Teror dan Intimidasi 
n. Pelembagaan Sistem Keamanan Lingkungan Semesta. 

11. Kedaulatan Politik Masyarakat 
12. Lembaga Kemasyarakatan 
13. Pemerintah Desa/Kelurahan 

 

                                                 
5 Tajuk atau indikator yang dikembangkan untuk menggali informasi dan data tentang kondisi sosial yang dapat 

digunakan digunakan sebagai bahan analisis konflik (termasuk tingkat kekerasan) dan formulasi program dalam 

RPJM Desa. 
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BAB IV:  ANALISIS TINGKAT PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN 

1. Laju Perkembangan Tahunan 
2. Masalah yang Dihadapi 
3. Indikasi Program Tahun Depan 
4. Klasifikasi Tingkat Perkembangan Desa/Kelurahan Selama 5 (lima) Tahun 
5. Katagori Tingkat Perkembangan Desa/Kelurahan Selama 5 (lima) Tahun 
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nalisis konflik merupakan salah satu alat yang digunakan untuk 

menggali informasi tentang perubahan sosial masyarakat desa, 

dinamika konflik, tingkat kohesi sosial, harmonisasi antarpemangku 

kepentingan dan ketahanan masyarakat dalam mengelola konflik. Analisis 

konflik dilaksanakan untuk melengkapi kajian desa secara cepat (potret desa, 

peta potensi desa dan bagan kelembagaan) yang akan menjadi masukan 

dalam merumuskan isu strategis dan program prioritas selama 5 (lima) tahun. 

Hasil kajian ini untuk memastikan sejauhmana perencanaan yang dibuat 

benar-benar peka terhadap konflik dengan mempelajari pola interaksi 

antarkelompok (relasional dan struktural), perbedaan nilai (kultural), isu-isu 

ketidakadilan, penolakan, kesenjangan, penyahgunaan wewenang, dan pola 

pengelolaan sumber daya. 

Analisis konflik dapat membantu dalam menemukenali kebutuhan 

bina damai, tingkat kerentanan terhadap konflik dan tindakan yang 

diperlukan untuk menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Memperkuat 

upaya pemerintah desa dalam bina damai berkaitan erat dengan komitmen 

seluruh permangku kepentingan untuk memformulasikan kebutuhan 

pembangunan dengan mengintegrasikan hasil analisi konflik dalam proses 

perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pelestarian.  

Pada bagian ini diperkenalkan beberapa teknik yang dapat digunakan 

dalam penyusunan RPJM Desa khusunya untuk mengkaji kondisi sosial dan 

dinamika perubahan masyarakat mencakup pemahaman terhadap konteks, 

perilaku dan sikap yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan 

pembangunan.  

A 
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Pengertian 

Dinamika konflik merupakan gambaran menyeluruh tentang keadaan, pola 

intensitas, dan karakter desa meliputi kekuatan hubungan antarpemangku 

kepentingan di desa yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan 

pembangunan dan upaya bina damai. Kajian dinamika konflik adalah 

serangkaian kegiatan pengumpulan, pengolahan dan formulasi data keadaan 

desa atau kelurahan yang meliputi pemahaman konteks, interaksi, 

intervensi, pelaku, masalah dalam rangka perencanaan pembangunan dan 

bina damai.  

 

Konteks merupakan istilah yang merujuk pada lingkungan misalnya, keluarga, 
masyarakat, desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota. Dalam hal ini dapat 
berarti konteks geografis atau lingkungan sosial dimana konflik terjadi. 

Interaksi merupakan hubungan dua arah, misalnya antar individu, antarkelompok, 
antarwilayah, antaretnis, dan antarkelembagaan yang mempengaruhi pencapaian 
tujuan. Interaksi yang terjadi diantara para pihak dapat berkontribusi dalam 
memperburuk atau mengurangi kekerasan dan potensi konflik. 

Intervensi merupakan serangkaian tindakan dalam bentuk kebijakan, program atau 
kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat untuk menata hubungan 
atau interaksi pemangku kepentingan dalam mencegah konflik dan membangun 
perdamaian dalam jangka panjang. 

Pelaku merupakan pihak-pihak atau pemangku kepentingan baik secara individu, 
kelompok atau organisasi yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung 
dalam pembangunan desa.  

Masalah/Penyebab merupakan dua istilah yang digunakan secara berbeda dalam 
memahami dinamika konflik untuk menilai kesenjangan ‘gap’ antara harapan dan 
kenyataan. Penyebab merupakan faktor dominan yang mendorong peningkatan 
konflik atau kesenjangan antarkelompok dalam masyarakat. 

 

Tujuan 

Kajian terhadap dinamika konflik dalam penyusunan RPJM Desa 

dimaksudkan untuk menggambarkan secara keseluruhan tentang pola 

kekuatan hubungan antarkelompok, kerentanan sosial, kohesivitas 

kelompok, serta faktor-faktor pendorong dan penghambat perdamaian di 

desa sebagai masukan dalam merumuskan kebijakan dan strategi 

pembangunan. Secara khusus kegiatan ini bertujuan: 

 Mengidentifikasi kekuatan hubungan antarpemangku kepentingan 

yang terlibat dalam pembangunan di desa. 
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 Mengidentifikasi kondisi sosial yang menyebabkan kesenjangan 

diantara kelompok atau antarpemangku kepentingan di desa. 

 Mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan pemecah perdamaian 

dalam masyarakat; dan 

 Merumuskan strategi penanganan dan pencegahan konflik serta bina 

damai ke depan secara terpadu. 

 

Prinsip-Prinsip Pelaksanaan 

 Partisipatif: proses pembangunan harus melibatkan seluruh elemen 

masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan 

mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, 

propinsi hingga nasional. 

 Inklusif: perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tidak 

membedakan suku, ras, dan agama. Semua memiliki kesempatan 

yang sama dalam pemenuhan hak layanan dasar. RPJM Desa bukan 

menjadi milik salah satu kelompok atau golongan saja.  

 Netralitas (impartial): Tidak memihak kepada salah satu pihak yang 

bertikai, aktor atau isu dalam upaya penyelesaian masalah atau 

konflik yang terjadi di desa. 

 Transparansi; terbuka dan memberikan kemudahan dan akses 

kepada semua pihak untuk dapat memahami dan terlibat dalam 

proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan 

pembangunan. 

 Menghormati kepemilikan masyarakat; Setiap hak yang menjadi 

milik masyarakat harus dihormati dan dilindungi terutama bagi 

masyarakat rentan dan menderita akibat korban konflik.  

 Akuntabilitas; bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang 

dilakukan berkaitan fungsi dan kedudukan para pemangku 

kepentingan dalam merumuskan arah pembangunan desa. 

 Kemitraan dan koordinasi; Seluruh kebijakan dan tindakan yang 

dilakukan didasarkan pada pemahaman, keterpaduan dan kerjasama 

positif berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan RPJM desa. 

 Koherensi dan saling melengkapi; Setiap pemangku kepentingan 

akan berperan sesuai kapasitasnya masing-masing. Setiap elemen 

akan saling berkaitan dan masing-masing memberikan kontribusi 

terhadap upaya penyelesaian masalah dan bina damai. 
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 Ketepatan waktu; RPJM desa dapat diselesaikan tepat waktu sesuai 

alur dan mekanisme yang telah ditetapkan dan tidak menimbulkan 

konflik baru yang sulit untuk diselesaikan. 

 Berkeadilan; RPJM Desa harus mengalokasikan sumber dana dan 

distribusi sumber daya dengan memberikan kesempatan yang 

seimbang (distributional equity) antarkelompok dan antardusun/ 

lingkungan/RT/RW, tidak menimbulkan kesenjangan dan tepat 

sasaran. 

 

Hasil yang Diharapkan 

Kajian dinamika konflik dalam proses perencanaan dapat membantu tim 

untuk mengenal kondisi sosiogeografis, budaya, sejarah perkembangan desa 

yang berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan 

ini perlu diintegrasikan dalam kegiatan kajian desa dan penyusunan profil 

desa agar dihasilkan dokumen RPJM Desa yang komprehensif dan peka 

terhadap konflik. RPJM Desa harus mampu mendorong upaya bina damai 

dan mencegah terjadinya konflik pada saat pelaksanan program. Dengan 

demikian, RPJM Desa memiliki kemampuan untuk memformulasikan 

kebijakan dan arah pembangunan desa secara berkelanjutan, diterima oleh 

masyarakat dan meminimalisasi konflik di masa depan akibat keterbatasan 

sumber daya, sejarah konflik, perbedaan kepentingan, diskriminasi dan 

kesenjangan dalam masyarakat. Secara khusus kajian dinamika konflik 

menhasilkan hal-hal sebagai berikut; 

 Profil (gambaran umum) kekuatan hubungan antarpemangku 

kepentingan yang terlibat dalam pembangunan di desa; 

 Gambaran kondisi sosial yang menyebabkan kesenjangan diantara 

kelompok atau antarpemangku kepentingan di desa; 

 Inventarisasi faktor-faktor pendorong dan pemecah perdamaian 

dalam masyarakat; dan 

 Strategi penanganan dan pencegahan konflik serta bina damai secara 

terpadu. 
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Metode 

Pendekatan yang dapat dilakukan dalam kajian dinamika konflik di desa 

diantaranya; 

 Teknik Analsis Konflik (Analisis Siapa, Analisis Apa, dan Analisis 

Bagaimana) 

 Observasi, kunjungan lapang dan wawancara dengan masyarakat. 

 Penyajian data dan analisis hasil temuan. 

 

Langkah-Langkah 

Kajian dinamika konflik dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan 

dengan penyusunan profil desa. Meskipun terdapat kekhususan dalam 

penggunaan alat analisis dan proses yang dilakukan secara partisipatif. 

Berikut beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam melakukan kajian 

dinamika konflik di desa. 

 

a. Analisis Siapa 

1. mengkaji kembali data hasil pemutakhiran informasi/data yang telah 

dilakukan pada tahap persiapan untuk mengidentifikasi pokok 

permasalahan, ketidakharmonisan dan ketegangan antarkelompok 

yang tercermin dalam data gambaran umum desa; 

2. menggali informasi langsung dari lapangan bersama masyarakat 

dengan membuat sosiogram desa (antarkelompok/lembaga) secara 

grafis untuk memetakan pengaruh dan kekuatan hubungan setiap 

unsur di desa; 

3. merujuk pada hasil kajian bagan kelembagaan (lihat bab 8) lakukan 

analisis lanjutan untuk mengenal sejauhmana pengaruh dan 

kekuatan hubungan antarkelembagaan di desa; 

4. buatlah gambar viusal berupa sosiogram kelembagaan desa dengan 

menunjukkan tingkat kekuatan hubungan dan kerentanan 

antarkelompok/lemabaga yang ada di desa, Tim bersama masyarakat 

dapat secara langsung membahas dan mengkoreksinya langsung; 

5. berdasarkan pembahasan tersebut, identifikasi masalah dan potensi 

yang dihadapi tentang pengaruh dan kekuatan hubungan 

antarkelompok/ lembaga masyarakat dengan mengisi tabel sebagai 

berikut; 
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No Lembaga Masalah Potensi 
(1) (2) (3) (4) 

1. Pemerintah desa Tidakharmonis hubungan 
dengan anggota BPD karena 
persoalan alokasi 
pembangunan saluran irigasi 
dari dana APB Desa 

Pertemuan rutin bulanan 
Musyawarah perencanaan 
desa 
Dokumen usulan masyarakat 

2. Kelompok pemuda 
dusun Serambi 

Menuntut balas salah satu 
anggota korban akibat 
tawuran antar dusun 

Ada organisasi pemuda 
Pertemuan antarpemuda 
dalam kegiatan sosial 
Ada tokoh pemuda yang 
disegani. 

3. Kelompok pemuda 
dusun Jambu 

Menuntut kelompok pemuda 
dusun Serambi untuk 
dilibatkan dalam proyek 
pembangunan jalan yang 
menghubungkan kedua desa. 

Forum koordinasi 
pelaksanaan proyek jalan 
Proram Padatkarya 
 

4. Dusun Rempug. Menuntut ganti rugi  tanah 
yang yang dikelola HPH 
selama masa konflik 

Ada perjanjian jual beli 
Tataruang penggunaan 
lahan HPH 

  
Keterangan:  
Kolom (1)   : Cukup Jelas 
Kolom (2)   : Tuliskan daftar organisasi dan kelembagaan yang ada di desa 
Kolom (3)   : Tuliskan masalah terkait dengan konflik atau ketidakharmonisan 
Kolom (4)   : Tuliskan potensi penyelesaan masalah yang tersedia di desa 

 
 

 
 
 

Kajian ‘Analisis Siapa’ dengan Teknik Sosiogram 
Pembuatan peta kekuatan hubungan pemangku kepentingan (stakeholder’s analysis) dapat 
menggunakan teknik visual bagan kelembagaan dan sosiogram untuk menunjukkan pola koordinasi, 
perintah dan tingkat pengaruh (tinggi, sedang, rendah). Hubungan tersebut dijelaskan dengan simbol 
dan garis antarkelompok/lembaga. Jika pengumpulan informasi/data menunjukkan beberapa 
ketidakharmonisan diantara kelompok/lembaga, maka Tim bersama masyarakat dapat menggambar 
keseluruhan hubungan tersebut, kemudian menentukan kelompok-kelompok mana saja yang memiliki 
peran dan pengaruh cukup besar terhadap sengkata atau konflik. Beberapa cara yang dapat ditempuh 
diantaranya: 

 Mengidentifikasi keseluruhan kelompok atau lembaga di desa yang terlibat dalam konflik. 

 Mengidentifikasi kelompok atau lembaga utama yang secara langsung berhadapan (kelompok 
primer) dan mengalami ketegangan (konflik) dan perlu penanganan dan pengelolaan konflik. 

 Mengindentifikasi kelompok (sekunder) yang tidak secara langsung berhadapan tetapi 
memberikan dukungan langsung kepada kelompok primer terhadap tindak kekerasan atau konflik. 
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 Mengindentifikasi kelompok (tertier) yang memiliki aliansi (kekerabatan, hubungan baik, mitra) 
terhadap masing-masing kelompok 
yang berkonflik. 

 Identifikasikan pula kelompok/-
lembaga/organisasi lain yang memiliki 
pengaruh baik dari kesamaan visi, 
peran, dan kebijakan, serta hubungan-
nya dengan pihak-pihak lain yang 
berkonflik. 

 Gambarkan bentuk dan pola hubungan 
tersebut secara menyeluruh dengan 
menunjukkan intensitas pengaruh 
dalam bentuk garis-garis tebal, tidak 
beraturan atau putus-putus. 

 

b. Analisis Apa 

6. berdasarkan hasil analisis siapa (pelaku/aktor) pada kegiatan 

sebelumnya, identifikasikan faktor-faktor yang menyebabkan 

perselisihan antarkelompok/lembaga/pelaku dengan menggunakan 

teknik pohon masalah; 

7. buatlah gambar visual berupa peta permasalahan atau ‘pohon 

masalah‘; 

8. identifikasikan pokok persoalan yang diperselisihkan atau 

menimbulkan kesenjangan sosial dan ketidakharmonisan dengan 

menetapkan sebagai inti (core problems) masalah dan digambarkan 

sebagai batang; 

9. berdasarkan masalah inti tersebut, lakukan pembahasan secara 

mendalam faktor-faktor penyebabnya dan gambarkan sebagai akar 

masalah; 

10. telusuri secara mendalam akibat (dampak) yang ditimbulkan dari  

masalah yang diperselisihkan dan gambarkan sebagai daun atau 

ranting; 

11. buat hasil resume pembahasan dengan mencatatnya dalam tabel 

sebagai berikut; 

 

 

 

 



78 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Desa 

No. Masalah Sebab Akibat Potensi 
(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Pengusiran warga 
pendatang di Desa 
Arunaga 

Perkelahian antarpemuda 
penduduk asli dan 
pendatang  

Lahan pertanian tidak 
produktif/gagal panen 

Lahan pertanian 
masih luas 
Permintaan hasil 
pertanian tinggi 

Kecemburuan sosial 
penduduk asli terhadap 
kemajuan ekonomi 
kelompok pendatang 

Rentan terhadap 
tindak kekerasan dan 
kriminalitas 

Program PNPM-SPP 
Koperasi dan julo-
julo 

Pendidikan penduduk asli 
relatif rendah banyak yang 
buta huruf 

Sebagian masyarakat 
tidak dapat melanjut-
kan sekolah 

Ada SMK 
Paket A dan B 

Kesempatan yang terbatas 
terhadap pekerjaan akibat 
rendahnya keterampilan 
kerja 

Sebagian masyarakat 
Desa Arunaga 
kehilangan mata 
pencaharian 

Pelatihan UKM 
Pendampingan LSM 
lokal 

Dst.   

 
Keterangan:  
Kolom (1)   : Cukup jelas 
Kolom (2)   : Tuliskan masalah utama yang diperselisihkan oleh para pihak yang berkonflik 
Kolom (3)   : Tuliskan faktor penyebab dari masalah  
Kolom (4)   : Tuliskan potensi yang tersedia di desa 
Kolom (5)   : Tuliskan potensi atau sumber daya untuk menyelesaikan masalah tersebut 

 
 
 
 
 

Kajian ‘Analisis Apa’ dengan Teknik Pohon Masalah 
Kajian dinamika konflik tentang ‘analisis siapa’ 
merupakan alat untuk mengenal akar masalah yang 
dihadapi oleh para pihak yang bersengketa di desa. 
Kajian ini dibuat dengan menggunakan teknik pohon 
masalah yang langsung dapat dikoreksi oleh Tim 
bersama masyarakat. Misalnya menggambar pohon 
masalah di tanah dengan tongkat atau papan tulis 
dengan kapur (atau whiteboard dengan spidol) 
dengan kartu yang berisi pokok-pokok persoalan yang 
dipahami oleh warga. Tim dapat melibatkan kelompok 
yang terlibat dalam konflik atau penduduk yang 
memahami peristiwa yang terjadi dan secara bersama-
sama mendiskusikan temuan yang dihasilkan. Setelah 
diskusi, tim menyusun catatan dan mendokumentasi-
kan gambar yang telah di buat dengan menggunakan 
foto atau digambar ulang di atas kertas. 
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Catatan penting dalam mengunakan teknik pohon masalah 

 
Langkah 1 Lakukan kajian mendalam menyangkut berbagai isu, keluhan, 

keberatan dan masalah yang paling mendasar dengan mengajukan 
pertanyaan sebagai berikut; 
- Apa yang menimbulkan kesenjangan antara harapan dan kenyataan 

yang dirasakan oleh parapihak? 
- Apa masalah utama yang menimbulkan rusaknya hubungan diantara 

para pihak? 
Langkah 2 Jawab pertanyaan tersebut akan menentukan jenis masalah utama 

(inti) yang akan diletakkan sebagai batang. Misalnya perebutan lahan 
parkir, pemagaran lahan kelapa sawit oleh masyarakat, perkelahian 
antarpemuda, tingginya pengangguran, pengusiran warga, dsb. 

Langkah 3 Jika terdapat lebih dari satu masalah maka pilih yang memiliki tingkat 
kepentingan/prioritas dan cakupan yang lebih luas.  

Langkah 4 Berdasarkan masalah tersebut ajukan pertanyaan faktor-faktor 
penyebab masalah itu muncul. Dengan menempelkannya di bawah 
masalah inti sebagai akar. Setiap jawaban kemudian diajukan 
pertanyaan yang sama untuk masing-masing jawaban hingga 
ditemukan jawaban akhirnya.  

Langkah 5 Setelah faktor penyebab masalah telah teridentifikasi secara lengkap, 
selanjutnya dari masalah tersebut diajukan pertanyaan “akibat apa saja 
yang ditimbulnya dari masalah tersebut?”. Tuliskan semua jawab dari 
masalah tersebut dalam bagian daun dan ranting pohon dan buahnya. 

 

Sumber: Wahjudin Sumpeno. (2009), Membangun Perdamaian: Panduan Pelatihan Mediasi dan Resoiusi Konflik, 
Banda Aceh: The World Bank. 
 

 

c. Analisis Bagaimana 

12. berdasarkan hasil ‘analisis siapa‘ dan ‘analisis apa‘ pada kegiatan 

sebelumnya, identifikasikan faktor-faktor pendorong dan 

penghambat upaya bina damai di desa; 

13. buatlah gambar visual berupa bagan ‘sirip ikan‘ untuk menggali 

faktor pendorong dan penghambat dengan mengidentifikasi 

penyebabnya dalam setiap topik; 

14. tuliskan masalah inti sebagai pokok persoalan yang dihadapi oleh 

desa dan akan dibahas oleh tim bersama masyarakat (gunakan hasil 

pembahasan sebelumnya); 

15. identifikasikan faktor-faktor pendorong bina damai yang selama ini 

menjadi bagian kehidupan masyarakat desa; 
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16. galilah beberapa penyebab dari setiap faktor tersebut untuk 

menemukan cara yang paling efektif dalam mengelola konflik; 

17. identifikasikan faktor-faktor penghambat bina damai yang dapat 

menghambat proses pembangunan desa; 

18. galilah beberapa penyebab dari setiap faktor penghambat untuk 

menemukan cara yang paling efektif dalam mengurangi dampak 

konflik; 

19. buat hasil resume pembahasan dengan mencatatnya dalam tabel 

sebagai berikut; 

 
No Masalah Pendorong Penghambat 
(1) (2) (3) (4) 

1. Pengusiran warga 
pendatang di Desa 
Arunaga 

Kerjasama pemuda dalam 
membangun prasarana dan 
sarana desa. 

Pemerintah desa menunggu 
petunjuk dari kabupaten yang 
berakibat terhambatnya 
proses negosiasi 

Program PNPM Mandiri dan 
SPP 

Penolakan pemilik tanah di 
dusun kranggan untuk 
menerima kelompok 
pendapatang 

Bantuan pemerintah 
kabupaten dalam 
pengembangan lahan kritis 

Keengganan dua kelompok 
untuk melakukan mediasi 
karena ketidakpercayaan. 

Pertemuan dan acara 
pengajian.  

Trauma korban pengusiran 
untuk kembali ke kampung 
halamannya 

Unit usaha bersama yang 
dikembangkan. 

Tidak ada jaminan keamanan 

 
    Keterangan: 

Kolom (1)   : Cukup jelas 
Kolom (2)   : Tuliskan masalah di desa terkait dengan konflik. 
Kolom (3)   : Tuliskan faktor pendorong bina damai yang dimiliki oleh masyarakat desa 
Kolom (4)   : Tuliskan faktor penghambat bina damai yang dihadapi masyarakat desa 
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Kajian ‘Analisis Bagaimana’ dengan Teknik Sirip Ikan 
Kajian analisis bagaimana menggunakan teknik 
Sirip Ikan atau dikenal dengan diagram Ishikawa 
(fishbone diagram) merupakan cara sederhana 
yang dapat digunakan Tim bersama masyarakat 
untuk menggambarkan secara visual faktor-
faktor pendukung (positif) dan penghambat 
(negatif) bina damai. Penggunaan teknik ini 
dapat dilakukan secara langsung bersama 
masyarakat dengan menggambarkan di tanah, 
papan tulis atau whiteboard. Analisis bagaimana 
digunakan untuk melengkapi penyusunan 
dokumen RPJM Desa berbasis perdamaian, 
dimana Tim bersama warga menggali informasi 

tentang kapasitas lokal untuk bina damai. Hal ini dilakukan untuk mengenal lebih dalam bagaimana 
konflik itu terjadi dan bagaimana menemukan cara penyelesaian, nilai-nilai, kebiasaan, budaya dan 
kearifan masyarakat desa dalam mencegah dan menanganinya. 

 
Catatan penting dalam mengunakan teknik Sirip Ikan 

 
Langkah 1 Tuliskan masalah utama yang menyebabkan konflik di desa atau yang 

berpengaruh terhadap program/kegiatan untuk 5 (lima) tahun rencana.  
Langkah 2 Lakukan analisis secara mendalam terhadap faktor-faktor pendorong 

(positif) yang diperkirakan dapat memperkuat bina damai dan 
meminimalisasi dampak konflik dan upaya pencapaian tujuan program 
prioritas pembangunan desa.  

Langkah 3 Lakukan analisis secara mendalam terhadap faktor-faktor penghambat 
(negatif) yang diperkirakan dapat menghambat upaya pencapaian tujuan 
program prioritas pembangunan desa. 

Langkah 4 Tuliskan saran atau rekomendasi lintas sektor untuk mengoptimalkan 
kapasitas dan sumber daya yang mendorong pencapaian tujuan dan 
mengendalikan dampak negatif dari program yang diusulkan. 
Rekomendasi dapat bersifat saran untuk meredesain atau memformulasi-
kan ulang program dengan menambah beberapa aspek kegiatan. 

 
Sumber: Wahjudin Sumpeno. (2009), Membangun Perdamaian: Panduan Pelatihan Mediasi dan Resoiusi Konflik, 
Banda Aceh: Bank Dunia 
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Kasus 9.1 
 

Pemetaan Konflik Desa Nunuk Tanah Kibang 
 
 

Latar belakang 
Desa Nunuk Tanah Kibang yang terletak di kuala Sungai Ran dihuni oleh suku Punan dan Merap. 
Nama Nunuk Tanah Kibang diambil dari nama dua anak sungai dari Sungai Sengayan tempat 
masyarakat Punan bermukim dulu. Menurut sejarah lisan, sebelum bermukim di Sungai Sengayan 
mereka datang dari hulu Sungai Tebunyau ke hulu Sungai Sengayan, tepatnya pindah di kuala 
Sungai Kibang dan kemudian pindah ke Sungai Nunuk. Untuk mendekati sekolah dan pelayanan 
kesehatan mereka pindah ke kuala Ran. Menurut Bp. Ibung Alang, mantan kepala desa N.T. Kibang 
dan Bp. Lawing Anyi, mantan kepala desa N.T. Kibang perpindahan mereka dari hulu Sungai 
Sengayan ke lokasi Desa Nunuk Tanah Kibang sekarang disebabkan oleh wabah penyakit yang 
menimpa desa tersebut sehingga penduduknya banyak yang meninggal. Pada waktu masyarakat 
Nunuk Tanah Kibang masih bermukim di hulu Sungai Sengayan, mereka merupakan suatu kelompok 
yang cukup besar. Penduduknya mencapai sekitar 300 jiwa. Kemudian pada tahun 1973 kelompok 
suku Punan dari Long Rat di hulu Sungai Tubu yang dipimpin oleh Alang Lawing bergabung dengan 
Desa Nunuk Tanah Kibang. Masyarakat Merap yang tinggal di Desa Nunuk Tanah Kibang sebagian 
besar berasal dari Desa Long Kendai (hulu Sungai Tubu). Pada awalnya mereka ikut berpindah ke 
Resettlement Penduduk (Respen) Sembuak, namun kemudian berpindah lagi dan bergabung dengan 
Desa Nunuk Tanah Kibang. Perpindahan suku Punan dan Merap ke kuala Ran adalah atas ijin dan 
kesepakatan masyarakat Desa Langap (Kepala Besar Adat se-Sungai Malinau Alang Impang). 
 

Permasalahan 
Lahan perladangan yang ada di lokasi Nunuk Tanah Kibang adalah bekas lahan perladangan 
masyarakat Langap. Status kepemilikan lahan tidak begitu jelas karena pada awalnya digunakan 
untuk berladang saja. Namun sejak endapan batu bara yang cukup banyak ditemukan di lokasi Desa 
Nunuk Tanah Kibang, maka ketidakjelasan kepemilikan lahan ini menimbulkan konflik karena 
masing-masing pihak mengharap uang ganti rugi dari perusahaan batu bara. Konflik batas desa 
dengan Desa Langap muncul pada tahun 1999 akibat adanya ganti rugi atas lahan masyarakat Desa 
Nunuk Tanah Kibang yang dibayarkan oleh perusahaan batu bara kepada masyarakat ini. Desa 
Langap sebagai desa tertua yang mengijinkan masyarakat Nunuk Tanah Kibang bermukim di kuala 
Ran menganggap bahwa semestinya mereka juga dilibatkan dalam perundingan tentang 
pembukaan lahan dan pembayaran ganti rugi, mengingat sebagian besar lahan adalah bekas ladang 
dan kebun masyarakat Desa Langap. Masyarakat Nunuk Tanah Kibang juga berkeras dengan 
pendapat mereka bahwa mereka datang di tempat itu atas persetujuan masyarakat Desa Langap, 
bahkan wilayah desa yang dibagikan dengan mereka adalah milik masyarakat Desa Nunuk Tanah 
Kibang. Akhirnya masyarakat Langap meminta orang yang ada di kuala Ran kembali ke daerah asal 
mereka dulu. Masyarakat Langap mengatakan bahwa wilayah Desa Nunuk Tanah Kibang hanya 
dipinjamkan saja kepada orang yang datang di tempat itu. Akibatnya timbul ketegangan antara 
Desa Nunuk Tanah Kibang dengan Desa Langap selama tahun 1999. Pada awal konflik hubungan 
antara kedua desa kurang lebih terputus dan upaya untuk menyelesaikan permasalahan dilakukan 
melalui surat-menyurat yang ditembuskan ke berbagai instansi (di tingkat kecamatan, kabupaten 
sampai tingkat provinsi). 
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Cara mengatasi permasalahan 
Permasalahan batas Desa Nunuk Tanah Kibang dengan Desa Langap diselesaikan melalui 
musyawarah antara kedua desa. Musyawarah batas ini dilakukan beberapa kali. Musyawarah 
pertama yang dilakukan di Desa Langap belum menghasilkan kesepakatan, sehingga masalah ini 
kemudian diteruskan kepada Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah meminta anggota DPRD 
kabupaten dan provinsi yang berasal dari Desa Langap untuk menyelesaikan masalah ini. Walaupun 
anggota DPR datang, masalahnya masih belum dapat diselesaikan. Lalu persoalan ini diselesaikan 
atas dorongan pihak Kecamatan Malinau (Camat Bp. E. Moh. Yunus BA). Beliau meminta 
masyarakat kedua desa untuk segera menyelesaikan persoalan batas dengan mengusulkan kepada 
masyarakat Desa Nunuk Tanah Kibang, supaya mau membagi uang ganti rugi lahan yang dibayar 
oleh perusahaan batu bara. Akhirnya Desa Nunuk Tanah Kibang bersedia untuk membagi uang ganti 
rugi lahan yang masih tersisa dan sekaligus persoalan batas kedua desa bisa diselesaikan dengan 
baik. Dengan adanya pemetaan wilayah desa masyarakat kedua desa terdorong untuk 
menyelesaikan masalah batas desa. 
 
Sumber: Laporan Pengelolaan Bersama, Pemetaan Desa Partisipatif Dan Penyelesaian Konflik Batas, Studi Kasus di 
Desa Alran Sungai Malinau, Januari – Juli 2000, Cifor Bogor, Desember 2001, hal 39-40 

 

 

 

 

 

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan 

Kajian dinamika konflik merupakan salah satu cara untuk mengenal secara 

dini masalah sosial, kerentanan, kesenjangan dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi bina damai dan pelestarian program di desa. Kajian ini 

mempertimbangkan karakteristik, tipologi desa, sejarah perkembangan dan 

pola hubungan antarkelompok atau antarlembaga. Informasi tingkat 

kerentanan dan dinamika konflik sangat penting dalam penyusunan RPJM 

Desa, agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan prediksi dan tindakan di 

masa yang akan datang. Disadari bahwa konflik selalu melekat dalam 

kehidupan masyarakat, sehingga perencanaan yang disusun harus mampu 

menjadi katalisator dan jembatan terhadap upaya bina damai secara 

berkelanjutan. Beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam 

melakukan kajian dinamika konflik dalam RPJM Desa, diantaranya: 

a. Profil desa menyangkut gambaran kondisi sosial, geografis, potensi dan 

sumber daya, kelembagaan, dan dinamika konflik. 

b. Sejarah perkembangan desa. 

c. Kapasitas lokal (kearifan lokal) dalam menyelesaikan masalah dan konflik 

di desa. 
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 Memperkuat Kapasitas Lokal dalam Bina Damai 
Berikut ini beberapa catatan penting dalam merumuskan rencana pembanguan berbasis perdamaian 
dengan mengupayakan pemanfaatan kearifan dan kapasitas lokal di tingkat desa. Acuan ini 
diharapkan dapat membantu mengarahkan pola pikir dan proses kajian terhadap dinamika konflik 
dengan mendeskripsikan Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penyusunan program. Tim 
Penyusun RPJM Desa dapat mengadaptasi proses ini sebagai salah satu alternatif dalam melakukan 
kajian terhadap dinamika konflik dengan tetap mempertimbangkan data profil desa. 

 

Tahapan Kajian Kapasitas Lokal dalam Bina Damai 

Langkah 1 Memahami Konteks Konflik 
1.1. Mengidentifikasi secara tepat ruang geografis dan sosial berkaitan 

dengan program pembangunan desa. 
1.2. Mengidentifikasi penyebab konflik antarkelompok dan kerawanan lain 

yang diperkirakan dapat menimbulkan peningkatan kekerasan.  
1.3. Bagaimana hubungan antara pelaku dan program pembangunan desa 

dengan konteks konflik? 
Langkah 2 Analisis Pemecah (Dividers) dan sumber konflik 
Langkah 3 Analisis Perekat (Connectors) dan Kapasitas Lokal untuk Perdamaian 
Langkah 4 Analisis Bantuan dan Program Pembanguan 

Mengidentifikasi secara rinci pola dukungan, bantuan dan program 
pembangunan desa  dan dampaknya bagi masyarakat dan upaya bina damai 

Langkah 5 Analisis Dampak Program Pembangunan tentang Konteks Konflik melalui 
Transfer Sumber Daya dan Pesan Etis (nilai) 
5.1. Bagaimana dampak proses transfer sumber daya dan pesan etis (nilai) 

berdampak pada pemecah dan sumber konflik? 
5.2. Bagaimana dampak proses transfer sumber daya dan pesan etis (nilai) 

pada perekat dan kapasitas lokal untuk perdamaian 
Langkah 6 Memformulasikan Pilihan Program 

6.1.  Jika suatu elemen program pembangunan berdampak negatif terhadap 
pemecah (dividers)—penguatan sumber ketegangan  atau 

6.2.  jika elemen tersebut memberikan dampak negatif terhadap 
melemahnya perekat (conncetors) dan kapasitas lokal 

6.3.  maka, formulasikan beragam pilihan yang mungkin untuk 
meminimalisasikan pemecah (dividers) dan memperkuat perekat 
(connectors). 

Langkah 7 Uji Pilihan dan Redesain Program 
Lakukan pengujian berdasarkan pengalaman; 
a. Apa dampak potensial pemecah atau sumber konflik? 
b. Apa dampak potensial tentang perekat atau kapasitas lokal untuk 

perdamaian? 
c. Gunakan yang terbaik dan optimalkan berbagai pilihan untuk 

meredesain program. 
 
Sumber; diadaptasi dari CDA (2004:5), The Do No Harm Handbook: The Framework for Analyzing the Impact of 
assistance on Conflict. Cambridge: CDA Collaborative Learning Projects dalam Wahjudin Sumpeno (2010) Panduan 
Teknis Operasional Pendekatan Pembangunan Peka Konflik bagi SKPA/K, The World Bank: Banda Aceh. 
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alam sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan, 

penyusunan RPJM Desa harus mengacu pada RPJMD (Kabupaten/ 

Kota) sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka 

menengah kabupaten/kota dalam periode 5 (lima) tahun. RPJMD merupakan 

arah kebijakan pemerintah di tingkat kabupaten/kota yang berisi program 

prioritas dan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelayanan publik dan 

perbantuan yang harus menjadi acuan bagi pemerintah desa dalam 

pelaksanaan pembangunan. Dalam rangka kesinambungan perencanaan, 

maka RPJMD lebih bersifat makro yang memuat visi, misi, dan arah 

pembangunan jangka menengah di tingkat kabupaten/kota yang akan 

menjadi dasar dalam menentukan arah, strategi, kebijakan dan program 

pembangunan yang masuk dalam dokumen RPJM Desa.  

Perlunya kajian terhadap RPJMD dalam penyusunan RPJM Desa 

untuk melihat hal-hal pokok yang perlu diintegrasikan dan dipertimbangkan 

oleh pemeritah desa dalam merumuskan kebijakan, strategi dan prioritas 

pembangunan 5 (lima) tahun ke depan agar terjadi sinkronisasi dan 

sinergisitas dengan perencanan di atasnya. Artinya keduanya menjadi suatu 

kesatuan perencanaan, karena banyak program atau kegiatan yang 

dirumuskan di tingkat kabupaten/kota bersumber dari usulan di tingkat 

kecamatan dan desa. Pemerintah kabupaten/kota berupaya mereview dan 

mengkaji kebutuhan desa dengan mempertimbangkan tataruang, 

pengembangan bidang/sektor pelayanan di tingkat kabupaten/kota dengan 

pelayanan antardesa, desa dengan kecamatan dan antarkecamatan.  

D 
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Pengertian 

RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten/Kota 

adalah dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk periode 5 

(lima) tahun yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala 

Daerah yang berpedoman pada RPJP Kabupaten/Kota dan memperhatikan 

RPJMD (Provinsi). RPJMD memuat arah kebijakan umum, strategi 

pembangunan daerah, kebijakan umum keuangan, program Satuan Kerja 

Perangkat Kabupaten/Kota, lintas Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota, 

dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka 

regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 

  Kajian RPJMD merupakan serangkaian kegiatan penelaahan terhadap 

dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun kabupaten/kota yang 

memuat arah kebijakan, strategi, program prioritas dan kerangka 

pembiayaan daerah untuk menilai dan merumuskan sinkronisasi 

kesinambungan dengan dokumen RPJM Desa serta hal-hal yang berkaitan 

dengan fungsi perbantuan kabupaten/kota terhadap pemerintah desa. 

 

Tujuan 

Maksud kajian RPJMD (kabupaten/kota) dilakukan untuk menelaah kembali 

arah kebijakan pembangunan jangka menengah kabupaten/kota termasuk 

pentahapan pembangunan berdasarkan skala prioritas atau proses 

pembangunan, yang menjadi acuan dalam penyusunan RPJM Desa. Secara 

khusus kajian ini bertujuan: 

 Mengetahui arah kebijakan pembangunan jangka menengah 

kabupaten/kota  dan relevansinya dengan rencana jangka menengah 

desa yang akan disusun. 

 Mengetahui hal-hal prinsip dalam kebijakan pemerintah kabupaten/ 

kota yang harus dijadikan acuan dalam menentukan arah kebijakan 

pembangunan desa dan program prioritas untuk periode rencana. 

 Mengintegrasikan dan menterjemahkan kebijakan daerah (dokumen 

RPJMD kabupaten/kota) ke dalam dokumen RPJM Desa. 

 

Hasil yang Diharapkan 

 Integrasi substansi pokok dari dokumen RPJMD (kabupaten/kota) 

yang perlu ditindaklanjut dalam dokumen RPJM Desa. 
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 Tersedianya kerangka kerja bagi fungsi-fungsi pemerintah desa dan 

arah kebijakan pembangunan yang akan menjadi pokok-pokok 

kebijakan dalam RPJM Desa. 

 Target kinerja capaian berdasarkan RPJMD (kabupaten/kota) yang 

akan menjadi prioritas program pembangunan desa selama 5 (lima) 

tahun. 

 

Prinsip-Prinsip Pelaksanaan 

 Mengidentifikasi pokok pikiran yang terkandung dalam rumusan 

visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah kabupaten/kota. 

 Kedudukan, peran, dan fungsi RPJM Desa dalam kebijakan 

pembangunan daerah dalam jangka menengah (lima tahun) telah 

ditetapkan. 

 Titik berat kajian pada aspek arah kebijakan pembangunan 

kabupaten/kota yang terkait dengan peran dan fungsi pemerintah 

desa dalam RPJM Desa, sesuai dengan periode perencanaan serta 

prioritas program yang akan dilaksanakan. 

 Sinkronisasi dan kesanambungan antara kebijakan pembangunan 

kabupaten/kota dengan RPJM Desa. 

 

Metode 

 Analisis dokumen RPJMD (Kabupaten/Kota). 

 Analisis konflik terhadap dokumen RPJMD (Kabupaten/Kota). 

 FGD Tim Teknis/Kelompok Kerja. 

 

Langkah-Langkah 

1. mempersiapkan dokumen lengkap RPJMD dan beberapa bahan 

pendukung lainnya untuk dilakukan penelaahan oleh Tim Penyusun 

RPJM Desa; 

2. menelaah kembali substansi RPJMD menyangkut beberapa pokok 

kebijakan dan strategi pengembangan sektor selama 5 (lima) tahun. 

3. buatlah kerangka umum yang berisi aspek-aspek penting yang menjadi 

perhatian pemerintah kabupaten/kota selama 5 (lima) tahun ke depan; 
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4. mengidentifikasi kebijakan dan prioritas program yang dicanangkan 

oleh pemerintahan kabupaten/kota melalui RPJMD; 

5. lakukan kajian secara mendalam terhadap beberapa kebijakan dan 

prioritas program di tingkat kabupaten/kota sesuai periode-skenario 

atau pentahapan pembangunan serta kesesuaian dengan kondisi 

masyarakat desa dengan menggunakan tabel berikut; 

 
No Arah kebijakan dan 

Prioritas RPJMD 
Periode 

Pelaksanaan 
Bidang/Fungsi Pelayanan 

Kabupaten/Kota 
Tolak Ukur 

Kinerja 
Kondisi  

Desa 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

      

      

      

      

      

  
Keterangan:  
Kolom (1)   : Cukup Jelas. 
Kolom (2)   : Tuliskan arah kebijakan dan prioritas RPJMD yang telag ditetapkan. 
Kolom (3)   : Tuliskan waktu pelaksanaan (1 – 5 tahun) untuk setiap kebijakan di tingkat 

kabupaten/kota. 
Kolom (4)   : Tuliskan bidang/sektor pelayanan sesuai dengan fungsi pemerintahan 

kabupaten/kota. 
Kolom (5)   : Tuliskan tolak ukur capaian kinerja kabuapten/kota untuk setiap fungsi 

pelayanan.  
Kolom (6)   : Tuliskan kondisi desa mencakup potensi, isu, masalah dan kapasitas 

pemerintah desa yang menjelaskan kesesuaian dan kesinambungan 
kebijakan kabupaten. 

 
 

6. lakukan analisis terhadap pola perkembangan arah kebijakan dan 

prioritas pemerintah kabupaten/kota yang perlu ditindaklanjuti oleh 

pemerintah desa dalam RPJM Desa; 

7. selanjutnya mengkaji dampak kebijakan tersebut terhadap penerimaan 

atau penolakan--keberatan dari berbagai pihak untuk ditelusuri faktor 

penyebabnya; 

 
No Arah kebijakan dan 

Prioritas RPJMD 
Masalah Potensi Faktor-Faktor 

Pendorong 
Bina Damai 

Faktor-Faktor 
Penghambat 
Bina Damai 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
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Keterangan:  
Kolom (1)   : Cukup Jelas. 
Kolom (2)   : Tuliskan arah kebijakan dan prioritas RPJMD yang telag ditetapkan. 
Kolom (3)   : Tuliskan masalah yang dihadapi desa terkait arah kebijakan dan 

prioritas RPJMD (kabupaten/kota). 
Kolom (4)   : Tuliskan potensi dan sumber daya yang dimiliki desa terkait arah 

kebijakan dan prioritas RPJMD (kabupaten/kota). 
Kolom (5)   : Tuliskan faktor-faktor pendorong bina damai.  
Kolom (6)   : Tuliskan faktor-faktor penghambat bina damai. 

 

8. Buatlah catatan atau resume terkait proses review RPJMD yang akan 

menjadi bahan masukan dalam penyusunan RPJM Desa.  

 

Sumber Informasi Pendukung 

Dokumen RPJMD (kabupaten/kota) 

51 

 

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan 

Hal-hal penting yang perlu dilakukan ketika mengkaji RPJMD 

(kabupaten/kota) diantaranya: 

 Isu-isu strategis pembangunan jangka panjang kabupaten/kota. 

 Arahan dan kebijakan pembangunan kabupaten/kota jangka panjang. 

 Kesesuaian tahapan 5 (lima) tahunan pembangunan desa dengan 

RPJMD. 

 Target kinerja capaian program pembangunan desa 5 (lima tahun). 

 Kesesuaian visi, misi dan program di tingkat kabupaten/kota dengan 

visi, misi pembangunan desa. 

 Kesesuaian dengan kondisi masyarakat (sosial-konflik, ekonomi, 

infratruktur, dll) dalam upaya pencapaian target pembangunan 

jangka menengah. 
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alam RPJM Desa, masyarakat dapat menuangkan keinginan, 

harapan atau cita-cita jauh ke depan yang menjadi arah 

pembangunan desa. Harapan tersebut dinyatakan dalam visi desa 

sebagai pendorong bagi pemerintah desa bersama masyarakat untuk 

mewujudkannya. Pernyataan visi sebagai proses mental yang dilakukan 

untuk membangun masa depan desa yang dicita-citakan.  

Pernyataan visi, misi dan program yang disepakati dalam musyawarah 

pembangunan sebagai dasar atau acuan dalam penyusunan RPJM desa. 

Perumusan visi, misi dan program harus menjadi bagian dari proses 

pembelajaran dan keterlibatan masyarakat agar harapan yang dicita-citakan 

menjadi milik dirinya. Oleh karena itu, merumuskan visi desa menjadi 

penting untuk dijadikan inspirasi dan tindakan nyata masyarakat untuk 

membangun desa. 

Perlunya dilakukan kajian terhadap visi, misi dan program prioritas 

pembangunan desa agar pemerintah desa bersama masyarakat memiliki 

pemahaman yang sama tetang arah dan kebijakan pembangunan yang 

diintegrasikan, dan menselaraskan dalam dokumen RPJM Desa. Pernyataan 

visi, misi dan prioritas program sangat penting dikaji untuk mendalami dan 

mengindentifikasi pokok-pokok pikiran yang akan menjadi fokus  

pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 

kepada masyarakat. Kajian ini memberikan acuan kepada pemerintah desa 

dalam menjalankan kebijakan dan mewarnai arah dan prioritas 

pembangunan desa ke depan. 

D 
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Pengertian 
Visi desa adalah pernyataan atau rumusan umum berupa gambaran mental 

berkaitan keadaan cita-cita, atau harapan yang ingin diwujudkan oleh 

masyarakat desa pada akhir periode perencanaan. 

Misi desa adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan 

oleh seluruh elemen masyarakat desa untuk mewujudkan visi. 

Prioritas pembangunan desa adalah penerjemahan visi dan misi desa ke 

dalam tujuan strategis, kebijakan dan program yang dapat mempedomani 

dan memberikan fokus pada upaya pemenuhan kebutuhan pembangunan 

sesuai dengan sumber daya dan kemampuan keuangan.  

 

Tujuan 
Kajian terhadap visi, misi, dan program pembangunan desa dimaksudkan 

untuk mengetahui, menelaah, dan menentukan arah kebijakan, strategi dan 

prioritas program pembangunan yang akan menjadi acuan dalam 

penyusunan dokumen RPJM Desa. Secara khusus pengkajian ini bertujuan: 

 Mengklarifikasi visi, misi, dan prioritas pembangunan yang akan 

menjadi acuan RPJM Desa. 

 Menegaskan arah kebijakan pembangunan desa yang akan 

berpengaruh terhadap fungsi-fungsi pemerintahan. 

 Memenuhi janji Kepala Desa terpilih kepada masyarakat. 

 Memformulasikan visi, misi, dan prioritas pembangunan desa untuk 

dijabarkan di dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan 

melalui RPJM Desa dan RKP Desa yang akan dibiayai melalui APB 

Desa. 

 

Hasil yang Diharapkan 

 Penegasan visi, misi, dan prioritas pembangunan desa yang akan 

menjadi acuan RPJM Desa. 

 Formulasi fokus dan prioritas program Kepala Desa. 

 Teridentifikasinya sumber daya pembangunan dalam mewujudkan 

visi, misi, dan prioritas pembangunan desa. 
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Prinsip-Prinsip Pelaksanaan 

 Formulasi pernyataan visi, misi dan prioritas pembangunan desa 

harus fokus dan sinergi dengan fungsi-fungsi pemerintahan desa. 

 Sinkronisasi antara visi, misi, dan prioritas pembangunan desa. 

 Kajian terhadap arah kebijakan, strategi dan prioritas pembangunan 

dikaitkan dengan kapasitas pemerintah desa serta kemungkinan 

pelaksanaannya. 

 

Metode 

 Visioning: Perumusan visi, misi dan prioritas pembangunan desa. 

 FGD (Focus Group Discussion). 

 

Informasi dan Bahan Pendukung 

 Pernyataan rumusan visi, misi, dan prioritas pembangunan desa. 

 Panduan perumusan visi dan misi desa. 

 

Langkah-Langkah 

Kajian visi, misi dan prioritas pembangunan desa dilakukan tim dengan 

melibatkan wakil masyarakat dalam forum musyawarah khusus dengan 

mempelajari, merumuskan atau memformulasikan kembali visi, misi dan 

prioritas pembangunan desa yang telah dirumuskan. Berikut beberapa 

langkah yang dapat ditempuh dalam melakukan kajian dinamika konflik di 

desa. 

 

a.   Kajian Visi dan Misi Desa 

1. mempelajari rumusan visi dan misi desa dikaitkan dengan kebutuhan 

dan harapan masyarakat ke depan; 

2. mengklarifikasi visi dan misi desa yang menjadi acuan bagi 

pemerintah desa; 

3. pemaparan dan pendalaman terhadap visi dan misi yang akan 

menjadi acuan dan arah kebijakan pembangunan desa; 
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4. mengidentifikasi pokok-pokok pikiran, kaidah, nilai-nilai yang 

terdapat dalam visi dan misi desa; 

5. membangun kesepahaman dan kesepakatan tentang visi dan misi 

yang diseleraskan dengan profil desa dan tantangan desa ke depan 

yang akan dimasukkan dalam dokumen RPJM Desa. 

 

Teknik Merumuskan Visi dan Misi Desa 
 

Visi (Vision) 
Visi adalah pernyataan tentang tujuan desa yang diwujudkan 

dalam bentuk pelayanan masyarakat, pengembangan produk 

unggulan, fungsi-fungsi pemerintahan desa, kebutuhan yang 

ditangani, kelompok yang dilayani, nilai-nilai yang diperoleh 

serta aspirasi dan cita-cita masa depan. Dalam visi desa terdapat 

nilai-nilai, aspirasi serta kebutuhan desa di masa depan. Visi desa 

berfungsi sebagai: (a) penyatuan tujuan, arah dan sasaran 

program pembangunan; (b) dasar pemanfaatan dan alokasi 

sumber daya; (c) pengendalian penyelenggaraan pemerintahan 

desa; dan (d) pembentuk budaya organisasi (village culture).  

   

Visi yang efektif harus memiliki karakteristik berikut : 
1. Imagible (dapat di bayangkan). 
2. Desirable (menarik). 
3. Feasible (realities dan dapat dicapai). 
4. Focused (jelas). 
5. Flexible (aspiratif dan responsif terhadap perubahan lingkungan). 
6. Communicable (mudah dipahami). 
 

Contoh pernyataan visi desa: 
“Desa unggul agrobisnis berbasis kopi”  

“Desa mandiri, sejahtera, dan religius” 

“Desa pendidikan wisata” 

 

Misi (Mission) 
Misi (mission) adalah apa sebabnya kita ada (why we exist/what we believe we can do). Misi desa 

merupakan pernyataan yang menentukan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh desa sebagai kesatuan 

organisasi, siapa sasaran yang dilayani, dimana mereka berada dan bagaimana cara memenuhi 

kebutuhan tersebut. Misi sebagai penjabaran visi desa merupakan realisasi yang akan menjadikan desa 

mampu menghasilkan produk dan pelayanan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan, keinginan dan 

harapan masyarakatnya. Misi merupakan rumusan kalimat yang menyatakan tujuan atau alasan 

eksistensi desa atau masyarakat yang memuat apa yang harus dilakukan oleh pemerintah desa kepada 

masyarakat. Tujuan dari pernyataan misi desa adalah mengkomunikasikan kepada pemangku 

kepentingan di dalam maupun luar organisasi/masyarakat tentang alasan mengapa pembangunan 
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perlu dilakukan dan ke arah mana pembangunan desa akan dituju. Oleh karena itu pernyataan misi 

desa dirumuskan dengan bahasa dan komitmen yang dapat dimengerti dan dirasakan relevansinya 

oleh semua pihak. 

 

Misi yang efektif harus memiliki karakteristik berikut : 

1. Cukup luas untuk dapat diterapkan selama beberapa tahun sejak saat ditetapkan; 

2. Cukup spesifik untuk mengkomunikasikan arah pembangunan desa. 

3. Fokus pada kompeteni atau kemampuan yang dimiliki 

desa 

4. Bukan jargon dan kata-kata yang tidak bermakna. 

 

Contoh pernyataan misi desa: 
“Mewujudkan pemerintah desa yang bersih, amanat dan 

professional” 

“Meningkatkan kesejahteraan petani melalui intensisifikasi 

tanaman kopi” 

“Membangun sumber daya masyarakat desa berbasis iman, 

ilmu dan amal” 

“Meningkatkan dayasaing produk dan akses pasar” 

 

 

c. Kajian Prioritas Pembangunan Desa 

 

Kajian penentuan prioritas program untuk 5 (lima tahun) mengikuti alur sebagai 
berikut; (a) menelaah hasil profil desa dan analisis konflik; (b) pengelompokkan 
masalah dan potensi; (c) penentuan peringkat masalah; (d) pengkajian tindakan 
pemecahan masalah; dan (e) penentuan peringkat tindakan (Permendagri Nomor 66 
Tahun 2007). 

 

6. mempelajari prioritas pembangunan desa dikaitkan dengan capaian 

dan target kinerja yang telah ditetapkan; 

7. mengklarifikasi prioritas pembangunan desa yang menjadi acuan 

bagi pemerintah desa; 

8. pemaparan dan pendalaman terhadap prioritas pembangunan 

berdasarkan visi dan misi desa; 

9. mengidentifikasi pokok-pokok pikiran, fokus tema, dan isu strategis 

berdasarkan visi dan misi desa; 
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10. merumuskan fokus dan prioritas pembangunan desa untuk 5 (lima) 

tahun rencana, dengan menggunakan hasil penyusunan profil desa 

dan kajian dinamika konflik.  

11. lakukan pengelompokkan masalah dengan menggunakan tabel 

sebagai berikut; 

 

Tabel 11.1. Pengelompokan Masalah 
 

No. Masalah Potensi 
(1) (2) (3) 

1. Warga Kp. Naga rawan gizi buruk Tersedia Posyandu dan makanan 
tambahan 

2. Saluran air tidak lancar Lahan sawah luas 

3. Saluran limbah rumah tangga menimbulkan 
penyakit 

Lokasi dan bahan tersedia 
 

4. Warga Kp. Naga menolak relokasi karena 
tidak sesuai ganti rugi 

Tersedia lahan relokasi yang cukup luas 

5. dst  

 
Keterangan:  
Kolom (1)   : Cukup jelas. 
Kolom (2)   : Tuliskan seluruh daftar masalah di desa berdasakran hasil kajian profil desa dan 

analisis dinamika konflik. 
Kolom (3)   : Tuliskan potensi yang tersedia di desa. 

 

12. berdasarkan hasil pengelompokan masalah tersebut, lakukan 

pemeringkatan dengan membuat daftar urutan atau peringkat 

masalah sebagai berikut; 

Tabel 11.2. Penentuan peringkat Masalah 

 

No Masalah 

Dirasakan 
Orang 

Banyak 

Sangat 
Parah 

Menghambat 
Peningkatan 
Pendapatan 

Sering 
Terjadi 

Tersedia 
Potensi 

Pemecahan 
masalah 

Jumlah 
Nilai 

Urutan 
Peringkat 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1. Warga Kp. Naga rawan 
gizi buruk 

3 4 3 2 2 14 14 

2. Saluran air tidak lancar 5 4 4 4 2 19 7 

3. Saluran limbah rumah 
tangga menimbulkan 
penyakit 

4 5 5 5 3 22 4 

4. Warga Kp. Naga 
menolak relokasi 
karena tidak sesuai 
ganti rugi 

5 5 4 5 4 23 3 

5. dst        
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Keterangan:  
Kolom (1)            : Cukup Jelas. 
Kolom (2)            : Tuliskan daftar masalah yang telah diinventarisir dalam kegiatan penyusunan profil desa 

dan kajian terhadap dinamika konflik. 
Kolom (3) s/d (7) :           Tuliskan skor 1 – 5 (skor 1 sangat rendah hingga skor 5 = sangat tinggi). 
Kolom (8)            : Tuliskan jumlah skor dari kolom (3) s/d (7) 
Kolom (9)            : Tuliskan urutan atau peringkat masalah berdasarkan jumlah skor.  

 

13. hasil pemeringkatan masalah dijadikan acuan dalam menentukan 

prioritas masalah yang akan ditangani sesuai dengan kepentingannya, 

kemudian tim melakukan kajian tindakan pemecahan masalah berupa 

alternatif tindakan yang dibutuhkan. Hasilnya dituliskan dalam tabel 

berikut; 

 

Tabel 11.3. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah 

 
No Masalah Penyebab Potensi Alternatif Tindakan 

Pemecahan Masalah 
Tindakan 

yang Layak 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Warga Kp. Naga rawan gizi 
buruk 

Tidak mampu 
membeli 
makanan yang  
bergizi 

Tersedia 
Posyandu dan 
makanan 
tambahan 

Meningkatkan gizi 
ibu dan anak 

Pengobatan 
Pemberian 
makanan 
tambahan 

2. Saluran air tidak lancar Tidak tersedia 
saluran tertier 

Lahan sawah 
luas 

Meningkatkan 
produksi padi 

Pembangun
an saluran 
irigasi 

3. Saluran limbah rumah tangga 
menimbulkan penyakit 

Buang sampah 
dan hajat di 
saluran limbah 
rumah tangga 

Lokasi dan 
bahan tersedia 
 

Pengerasan 
saluran 
pembuangan 

Desain dan 
RAB untuk 
saluran pem 
buangan 

4. Warga Kp. Naga menolak 
relokasi karena tidak sesuai 
ganti rugi 

Tempatnya tidak 
sesuai dengan 
matapencaharian  
mereka 

Tersedia lahan 
relokasi yang 
cukup luas 

Sosialisasi dan 
mediasi dengan 
warga Kp. Naga 

Penataan 
lahan 
relokasi 
bersama 
warga 

5. Dst     

  
Keterangan:  
Kolom (1)       : Cukup Jelas. 
Kolom (2)       : Tuliskan daftar masalah yang telah diinventarisir dalam kegiatan penyusunan profil desa 

dan kajian terhadap dinamika konflik. 
Kolom (3)        :          Tuliskan penyebab terjadinya masalah. 
Kolom (4)       : Tuliskan potensi di desa terkait dengan masalah yang akan ditangani. 
Kolom (5)       : Tuliskan alternatif tindakan pemecahan masalah berdasarkan analisis terhadap penyebab 

dan potensi yang dimiliki desa. 
Kolom (6)       : Tuliskan tindakan atau kegiatan yang dianggap layak dan dapat dilaksanakan. 
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14. kajilah kembali daftar tindakan pemecahan masalah yang telah diusun 

untuk melihat kedalam dan kesinambungan dengan masalah dan potensi 

yang ada di desa; 

15. merujuk tabel hasil kegiatan kajian tindakan pemecahan masalah dan 

tindakan yang layak dilaksanakan, kemudian ditentukan peringkat atau 

urutan tindakan mulai dari yang penting hingga yang paling rendah. 

Hasilnya dituliskan dalam tabel sebagai berikut; 

 

Tabel 11.4. Penentuan Peringkat Tindakan Pemecahan Masalah 

 

No Tindakan yang Layak 

Pemenuhan 
Kebutuhan 

Orang 
Banyak 

Dukungan 
Peningkatan 
Pendapatan 
Masyarakat 

Dukungan 
Potensi 

Jumlah 
Nilai 

Urutan 
Peringkat 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. Pengobatan Pemberian makanan 
tambahan 

5 3 5 13 2 

2. Pembangunan saluran irigasi 4 2 2 8 6 

3. Desain dan RAB untuk saluran pem- 
buangan 

4 3 2 9 7 

4. Penataan lahan relokasi bersama 
warga 

3 1 3 7 8 

5. Pengobatan Pemberian makanan 
tambahan 

3 1 2 6 9 

6. Dst.      

  
Keterangan:  
Kolom (1)            : Cukup Jelas. 
Kolom (2)            : Tuliskan daftar Tindakan yang Layak yang telah disusun dalam tanel 11.3. 
Kolom (3) s/d (5) :           Tuliskan skor 1 – 5 (skor 1 sangat rendah hingga skor 5 = sangat tinggi). 
Kolom (6)            : Tuliskan jumlah skor dari kolom (3) s/d (5) 
Kolom (7)            : Tuliskan urutan atau peringkat tindakan berdasarkan jumlah skor.  

 

 

16. susunlah daftar diatas secara berurutan mulai dari tindakan yang 

dianggap penting sampai yang kurang penting; 

17. berdasarkan tindakan pemecahan masalah, rumuskan program/kegiatan. 

18. identifikasikan rencana sumber pendanaan program/kegiatan tersebut. 

Tentukan daftar program/kegiatan yang akan dibiayai secara swadaya 

atau melalui pihak ketiga. Hasilnya disusun dalam tabel berikut; 
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Tabel 11.5. Perencanaan Pembangunan Desa yang di Biayai secara Swadaya dan Pihak Ketiga 
 

 

 

Keterangan:  
Kolom (1)            : Cukup Jelas 
Kolom (2)            : Tuliskan jenis-jenis kegiatan bidang sosial, budaya, sarana prasarana, usaha ekonomi 

produktif, dan lain-lain 
Kolom (3)                :          Tuliskan tujuan dari masing-masing program/kegiatan. yang akan dilaksanakan. Misalnya 

bidang kemanan dan ketertiban yaitu meningkatkan kesiapsiagaan terhadap konflik sosial. 
Kolom (4)            : Tuliskan lokasi pelaksanaan program/kegiatan  
Kolom (5)            : Tuliskan kelompok sasaran dari program/kegiatan, misalnya penyuluh, guru, petani, 

pedagang, kelompok pemuda, pesantren dan lain-lain..  
Kolom (6)            : Tuliskan target capaian kinerja. 
Kolom (7, 8, 9,10)  : Tuliskansifat program/kegiatan; B=Baru, L=Lanjutan, R=Rehabilitasi, P=Perluasan 
Kolom (11)          : Tuliskan waktu pelaksanaan (berapa hari, minggu, bulan, tahun) 
Kolom (12, 13)       :                    Tuliskan jumlah biaya yang diusulkan dan sumbernya. Misalnya swadaya, mitra kerja desa. 
Kolom (14)             :                    Cukup jelas. 

 

 

19. identifikasikan program/kegiatan yang telah tersedia sumber pendanaan 

baik dari APB Desa, APBD Kabupaten/Kota. APBD Provinsi dan APBN. 

20. buatlah daftar rencana program/kegiatan, lokasi, sasaran manfaat dan 

perkiraan  biaya yang telah tersedia anggaran untuk pelaksanaannya. 

Hasilnya disusun dalam tabel berikut; 
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Tabel 11.6. Perencanaan Pembangunan Desa yang Dananya Tersedia 

 

 

Keterangan:  
Kolom (1)            : Cukup Jelas 
Kolom (2)            : Tuliskan nama program misalnya; program relokasi penduduk korban bencana longsor di 

Dusun Tipar. 
Kolom (3)                :          Tuliskan nama kegiatan misalnya; perencanaan partisipatif pemukiman relokasi untuk 

penduduk korban bencana longsor di Dusun Tipar. 
Kolom (4)            : Tuliskan lokasi pelaksanaan program/kegiatan  
Kolom (5, 6, 7)      : Tuliskansifat program/kegiatan; B=Baru, L=Lanjutan, R=Rehabilitasi, P=Perluasan 
Kolom (8)            : Tuliskan sasaran dan manfaat kegiatan terhadap masyarakt desa dan lain-lain. 
Kolom (9)            : Tuliskan perkiraan biaya yang dibutuhkan sesuai RAB. 
Kolom (10)          : Tuliskan sumber biaya (APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, APB Desa) 
Kolom (11)              :                    Tuliskan SKPD yang bertanggung jawab atas kegiatan pada kolom 3. 
Kolom (12)             :                    Cukup jelas. 

 

 

21. selanjutnya Tim melakukan penelaahan kembali terhadap kedua hasil 

kajian tersebut dengan menyusun agenda panduan kegiatan swadaya dan 

dana yang telah tersedia (TP) sebagai bagian dari tugas pembantuan. 

Hasilnya disusun dalam tabel berikut; 
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Tabel 11.7. Agenda Panduan Kegiatan antara Swadaya dan Dan yang sudah Tersedia 
 

 

 

Keterangan:  
Kolom (1)            : Cukup Jelas 
Kolom (2)            : Tuliskan nama kegiatan yang akan dilaksanakandi desa misalnya; pembuatan jalan desa, 

pemberian majkana tambahan, mediasi ganti rugi tanah dan lain-lain 
Kolom (3)                :          Tuliskan siapa penanggungjawab kegatan tersebut. 
Kolom (4)            : Tuliskan lokasi pembiayaannya dari swadaya, APBN, APBD atau APB Desa. 

 

 

22. kaji kembali hal-hal yang dilakukan pada langkah sebelumnya, pahami 

kesesuaian, kesinambungan dan konsistensi dari rumusan program/ 

kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun. Jika ditemukan 

ketidaksesuaian program/kegiatan yang akan dilaksanakan, Tim bersama 

wakil masyarakat dapat menggali lebih dalam, mengkoreksi langsung 

atau menambah hal-hal penting,; 

23. memformulasikan kebijakan pembangunan desa berupa prioritas 

program/kegiatan selama 5 (lima) tahun yang akan dimasukkan dalam 

dokumen RPJM Desa dengan menggunakan tabel sebagai berikut; 
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Tabel 11.8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 

 

 

 

Keterangan:  
Kolom (1)            : Cukup Jelas 
Kolom (2, 3)           : Tuliskan nama bidang/jenis. 
Kolom (4)                :          Tuliskan nama kegiatan misalnya; perencanaan partisipatif pemukiman relokasi untuk 

penduduk korban bencana longsor di Dusun Tipar. 
Kolom (4)            : Tuliskan lokasi pelaksanaan program/kegiatan. Misalnya RT/RW. Lingkungan, Dusun, 

kampung dan lain-lain. 
Kolom (5, 6, 7)      : Tuliskansifat; B=Baru, L=Lanjutan, R=Rehabilitasi, P=Perluasan dari kegiatan tersebut. 
Kolom (8)            : Tuliskan volumenya. Misalnya panjang jalan tembus 500 m, pelatihan resolusi konflik 100 

orang, 
Kolom (9)            : Tuliskan sasaran dan manfaat. Misalnya, untuk 75 KK miskin, 25 penduduk korban konflik. 
Kolom (10)          : Tuliskan waktu pelaksanaanya. Misalnya 7 hari, 2 minggu, 1 bulan. 
Kolom (11, 12)      : Tuliskan jumlah biaya dan sumber pembiayaan (APBN, APBD Provinsi, APBD 

Kabupaten/Kota, APB Desa) 
Kolom (13)             :                    Cukup jelas. 

 

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan 

Rumusan pernyataan visi, misi dan prioritas pembangunan desa lebih 

bersifat strategis dan umum. Disarankan dalam merumuskan visi dan misi 

desa hendaknya lebih fokus pada tujuan atau harapan yang menjadi 

kompetensi inti (core competence) atau keunggulan desa. Misalnya, visi 

disesuaikan dengan kemampuan desa dalam mendorong sektor perikanan, 

perkebunan atau kehutanan.  
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Kerapkali ide, gagasan dan program yang disampaikan terlalu luas dan 

tidak terfokus untuk mengatasi permasalahan/isu yang ada di desa. Bahkan 

sulit untuk mengukur keberhasilannya, sehingga tidak dapat dijadikan acuan 

dalam mengukur kinerja pemerintah desa. Oleh karena itu, dalam 

merumuskan prioritas pembangunan desa, perlu dibahas kesepakatan 

berkaitan: (1) fokus tema pembangunan yang ingin dicapai; (2) agenda 

program yang sesuai dengan profil desa; (3) indikator kinerja yang dapat 

digunakan untuk menentukan keberhasilan pembangunan desa; (4) kerangka 

umum dan strategi kebijakan untuk melaksanakan program selama 5 (lima) 

tahun.  
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nalisis keuangan desa merupakan salah satu cara untuk mengetahui 

kondisi dan kemampuan keuangan desa dalam membiayai program 

pembangunan yang dirumuskan dalam dokumen RPJM Desa. 

Analisis keuangan sangat penting untuk memprediksi kebutuhan dan 

pengalokasian anggaran pembangunan desa serta kesesuaian dengan 

kebijakan anggaran di daerah (kabupaten/kota). Desa memerlukan 

pengetahuan yang cukup untuk membangun sistem penganggaran yang 

sesuai dengan arah kebijakan, strategi, prinsip-prinsip akuntabilitas, dan 

efisiensi pelaksanaan pembangunan, Upaya ini dilakukan agar dokumen 

RPJM Desa bukan berisi indikasi prioritas pembangunan saja tetapi sesuai 

dengan kemampuan keuangan desa untuk pembiayaan pembangunan. Disisi  

lain, proses kajian keuangan desa dapat membantu pemerintah desa 

mengidentifikasi dan meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan 

desa, dimana pemerintah desa memiliki kewenangan dan memperbaiki pola 

pengalokasian dana desa dan perbaikan sumber pembiayaan lain untuk 

pembangunan. Kajian ini menjadi bagian integral dari proses perencanaan 

dan penganggaran pembangunan desa yang dirumuskan dalam kebijakan 

umum anggaran desa yang menetapkan kebutuhan program, pagu indikatif 

dan kemampuan pembiayaan.  

Analisis terhadap keuangan desa adalah serangkaian kajian terhadap 

kondisi dan kemampuan keuangan Desa menurut kebijakan, potensi, 

sumber, historis keuangan dan kecederungannya dalam membiayai belanja 

pembangunan. Pembahasan kemampuan keuangan desa dalam penyusunan 

RPJM Desa diperlukan untuk mengenal lebih dalam kapasitas pemerintah 

A 
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desa dalam biaya program atau kegiatan pembangunan dan memprediksi 

kabutuhan dana untuk membiayai belanja desa selama 5 (lima) tahun. 

 

Pengertian 

Kegiatan analisis keuangan desa dalam penyusunan dokumen RPJM Desa 

merupakan kajian untuk memperkirakan kemampuan keuangan desa dalam 

membiayai pembangunan, baik yang bersumber dari APBN, APBD 

Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APB Desa dan sumber keuangan lainnya. 

 

Tujuan 
Analisis keuangan desa dimaksudkan untuk mengetahui dan menelaah 

kemampuan keuangan desa dan menentukan arah kebijakan umum anggaran 

pembangunan yang akan menjadi acuan dalam penyusunan dokumen RPJM 

Desa. Secara khusus pengkajian ini bertujuan: 

 Merumuskan kerangka pembangunan ekonomi jangka menengah 

desa. 

 Merumuskan kebutuhan pendanaan berprespektif perdamaian. 

 Mengidentifikasi prakiraan pendapatan dan belanja desa yang akan 

menjadi kebijakan keuangan jangka menengah desa. 

 

Hasil yang Diharapkan 

 Kerangka pembangunan ekonomi jangka menengah desa merupakan 

kerangka prakiraan terhadap besaran pendapatan, pengeluaran dan 

pembiayaan. 

 Kerangka pendanaan peka konflik berupa gambaran kemampuan 

pendanaan untuk membiayai belanja pemerintah desa yang dapat 

mendorong sinergisitas pelaku dan pelaksanaan perdamaian. 

 Perkiraan proporsi alokasi dana pembangunan di desa perkiraan 

potensi sumber dana pembangunan lainnya. 
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Prinsip-Prinsip Pelaksanaan 

 Kemampuan keuangan desa merupakan faktor pembatas sekaligus 

pendorong dalam penyelenggaraan upaya pemenuhan kebutuhan 

masyarakat. 

 Berorientasi pada kinerja (output and outcome oriented) untuk 

memperoleh manfaat yang sebesar‐besarnya dengan menggunakan 

sumber daya yang efisien. Program/kegiatan harus diarahkan untuk 
mencapai hasil dan keluaran yang telah ditetapkan dalam rencana. 

 Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran 

pendapatan desa akan lebih difokuskan pada upaya untuk mobilisasi 

pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan penerimaan desa 

lainnya. 

 

Metode 

 Analisis keuangan berbasis kinerja. 

 Konsultasi dengan tenaga ahli, unit kerja atau lembaga yang 

berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. 

 Rapat kerja dan diskusi bersama pemerintah desa, BPD dan unsur 

masyarakat lainnya. 

 

Langkah-Langkah 

1. Identifikasi sumber keuangan desa, dan kemungkinan potensi 

sumber keuangan lainnya. 

2. Kompilasi historis perkembangan keuangan desa dalam kurun waktu 

5 (lima) tahun ke belakang yang dirinci menurut sumbernya. 

3. Analisis terhadap pola perkembangan keuangan desa yang terjadi 

untuk setiap sumber keuangan termasuk menilai, jika terjadi 

kenaikan atau penurunan yang drastis perlu ditelusuri faktor 

penyebabnya. 

4. Analisis proyeksi pendapatan dan sumber keuangan desa untuk 5 

(lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan peraturan 

perundangan yang berlaku. 

5. Analisis prakiraan kebutuhan biaya belanja pemerintah desa. 
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Informasi dan Bahan Pendukung 

 Data perkembangan keuangan desa menurut sumber dananya untuk 

periode 5 (lima) tahun ke belakang, baik untuk anggaran pendapatan 

maupun anggaran belanja. 

 Ketentuan peraturan perundangan yang terkait dengan keuangan 

negara dan keuangan desa. 

 Model analisis keuangan desa. 

 

Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan 

Perkembangan keuangan desa merupakan komponen penting dalam 

penyusunan RPJM Desa, sehinga perlu melibatkan pihak lain atau tenaga 

ahli keuangan baik dari kalangan warga sendiri, perguruan tinggi atau 

konsultan/pendamping lokal yang memiliki kemampuan menganalisis dan 

memproyeksikan kemampuan keuangan desa, pola, dan struktur APB Desa 

yang digunakan dalam penganggaran.  

Perkembangan keuangan dari waktu ke waktu seringkali berubah, 

sehingga pemahaman tentang histori kemampuan keuangan desa agak 

berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya, sehingga untuk keperluan 

analisis perlu dilakukan penyesuaian sebagai masukan dalam menyusun 

prakiraan kebutuhan biaya belanja desa ke depan. Data historis 

perkembangan keuangan desa dan peraturan perundangan yang terkait 

keuangan merupakan bahan kajian utama dalam analisis keuangan desa. 

Pertimbangan acuan proporsi dan pengalokasian anggaran dilakukan 

dengan mengoptimalkan sumber daya dan pembangunan tanpa 

menimbulkan kesenjangan, konflik, pro-poor, dan mendorong pola 

pembiaaan yang berkeadilan. 
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enyusunan dokumen rancangan awal RPJM Desa dibuat setalah tim 

melakukan pengumpulan dan analisis data sebagai masukan, meliputi; 

profil desa, analisis konflik, kajian RPJMD (kabupaten/kota), visi, misi 

dan prioritas pembangunan serta analisis keuangan desa. Rancangan awal ini 

sebagai acuan usulan kegiatan dan pembahasan dalam forum musrenbang 

RPJM Desa. Dalam forum musrenbang dipaparkan hasil kerja Tim 

menyangkut hal-hal pokok terkait materi/topik dan proses penyusunan 

dokumen RPJM Desa dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. 

Peserta musrenbang mencoba melakukan penelaahan, klarifikasi, dan 

perbandingan dengan hasil kajian kondisi dan persoalan desa terkini dengan 

dokumen pembangunan lainnya, sehingga terjadi penyesuaian kembali 

terhadap dokumen RPJM Desa. 

Secara ideal setiap desa menyusun dokumen RPJM Desa dilaksanakan 

setiap awal periode pemilihan kepala desa dengan memaparkan visi, misi dan 

prioritas pembangunan. Kepala desa dapat menyampaikan visi, misi dan 

prioritas pembangunan sebagai tawaran atau janji politik yang diselaraskan 

dengan dokumen perencanaan desa (RPJM Desa). Dalam periode itu, RPJM 

Desa digunakan sebagai panduan dan kontrol kepemimpinan kepala desa. 

Apabila desa belum memiliki RPJM Desa, sementara periode kepemimpinan 

kepala desa masih cukup lama, bisa dilakukan penyusunan dokumen RPJM 

Desa untuk periode kepemimpinan yang masih tersedia. Dokumen RPJM 

Desa ini akan dirujuk dalam proses musrenbang untuk penyusunan RKP 

Desa. Kemudian disusun ulang setiap 5 (lima) tahun sekali atau setiap awal 

terpilih kepala desa yang baru. 

P 



110 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Desa 

Pengertian 

Penyusunan rancangan awal RPJM Desa merupakan serangkaian kegiatan 

penulisan dokumen berdasarkan hasil kajian desa yang telah dilakukan 

meliputi, penetapan kerangkan isi dokumen, drafting, perumusan 

bidang/topik bahasan, analisis topik dan penetapan usulan program 

pembangunan desa selama 5 (lima) tahun. 

 

Tujuan 
Penyusunan rancangan dokumen RPJM Desa dimaksudkan untuk 

menyajikan informasi/data tertulis terkait arah kebijakan, strategi, dan 

prioritas pembangan 5 (lima) tahun ke depan yang akan dipaparkan dalam 

kegiatan musrenbang RPJM Desa. Secara khusus pengkajian ini bertujuan: 

 mengidentifikasi kerangka acuan (outline) penulisan draft dokumen 

RPJM Desa; 

 merumuskan tema/bidang/topik pembahasan sesuai dengan hasii 

kajian profil desa, dinamika konflik, kajian RPJMD dan analisis 

keuangan desa ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 Menyusun rancangan awal dokumen RPJM Desa yang akan dibahas 

saat pelaksanaan musrenbang. 

 

Hasil yang Diharapkan 

 Tersedianya kerangka acuan (outline) penulisan draft dokumen 

RPJM Desa, mencakup profil desa, potensi dan masalah, visi dan misi 

serta kebijakan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan. 

 Deskripsi (filofofis, sosiologis, ilmiah) tentang tema/bidang/topik 

sesuai dengan bidang atau fungsi pelayanan desa. Misalnya 

menyangkut urusan wajib: infrastruktur/sarana dan prasarana, 

pendidikan, pelayanan kesehatan, lingkungan hidup, sosial budaya, 

hukum/syariat, koperasi dan UKM. Urusan pilihan: pariwisata, 

pertanian dan perkebunan.  

 Tersedianya rancangan awal dokumen RPJM Desa dalam bentuk 

tercetak atau media lainnya, seperti CD Room, presentasi, audio-

visual dan lain-lain. 
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Prinsip-Prinsip Pelaksanaan 

 Akurasi ilmiah. RPJM Desa ditulis dengan informasi dan data yang 

sahih dan dapat dipercaya dengan mempertimbangkan kajian 

sosiologis, ekonomi dan budaya.  

 Mencerminkan isu dan permasalahan yang sebenarnya. RPJM Desa 

merangkum berbagai persoalan, masalah dan kebutuhan yang 

dihadapi serta strategi pemecahannya. 

 Kejelasan dokumen; secara substansi rancangan RPJM Desa dapat 

dipahami, terima dan dilaksanakan oleh masyarakat. Kejelasan 

dokumen mengacu pada bagaimana suatu dokumen perencanaan 

dirumuskan dan masyarakat mengerti akan kandungan yang terdapat 

di dalamnya. 

 Cakupan administratif; Penulisan rancangan dokumen RPJM Desa 

harus memenuhi kaidah administratif tata pemerintahan karena 

kedudukannya sebagai dokumen resmi pemerintah desa. Rancangan 

dokumen RPJM Desa memiliki cakupan yang terbatas dan beberapa 

hal tidak semuanya dapat dimasukkan untuk memprediksi semua 

kegiatan, fakta, dan situasi yang dibutuhkan. Namun dituangkan 

secara eksplisit dan implisit dalam dokumen tersebut. 

 

Metode 

 Teknik penulisasn dokumen perencanaan dan legal drafting. 

 Konsultasi dengan tenaga ahli, unit kerja atau lembaga yang 

berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. 

 Rapat kerja penulisan bersama pemerintah desa, BPD dan unsur 

masyarakat lainnya dalam menyusun rancangan awal dokumen 

RPJMD. 

 

Fasilitasi Penyusunan Draf Rancangan Awal RPJM Desa dalam 
Tahap Pra-Musrenbang 

Kegiatan pra-musrenbang dilaksanakan untuk mempersiapkan substansi atau materi rencana 
pembangunan desa khususnya RPJM Desa secara baik. Salah satu tugas LPM/LKMD adalah 
menyiapkan draft Rancangan Awal RPJM Desa dengan merujuk pada dokumen RPJM 
Kabupaten/Kota dan hasil-hasil kajian desa (dusun, RT/RW dan lingkungan) sebagai informasi 
verifikasi. Beberapa pola penyelenggaraan penyusunan draft Rancangan Awal RPJM Desa 
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diantaranya:  

a. Konsultasi penyusunan draft Rancangan Awal RPJM Desa kepada ahli/profesional yang 
berpengalaman dalam teknis perencanaan pembangunan yang berasal dari kalangan 
akademisi, peneliti, lembaga swadaya, konsultan, pendamping, dan lain-lain. 

b. Lokakarya penyusunan draft Rancangan Awal RPJM Desa dilaksanakan selama 2-3 hari melalui 
pelibatan pemerintah desa dan wakil masyarakat, melalui langkah-langkah berikut:  

 Pemaparan dan kaji ulang (review) dokumen RPJM Desa dan hasil-hasil kajian desa oleh 
LPM/LKMD. 

 Penyepakatan kebutuhan/masalah yang akan diselesaikan selama 5 (lima) tahun ke depan.  

 Penyusunan tabel kegiatan berdasarkan sumber anggarannya masing-masing (APB Desa, 
APBD kabupaten/kota, APBD provinsi). 

 Penyusunan dokumen draft Rancangan Awal RPJM Desa oleh LPM/LKMD. 

c. Rapat kerja penyusunan draft Rancangan Awal RPJM Desa yang dihadiri oleh LPM/LKMD 
(termasuk Tim Penyusun); Kegiatan ini tidak melibatkan masyarakat karena hasil kerja tim 
akan dipaparkan dalam musrenbang untuk mendapat tanggapan dan masukan dari 
perwakilan masyarakat yang hadir.  

Tim penyusun draft Rancangan Awal RPJM Desa harus memaparkan alasan penentuan arah 
kebijkaan dan prioritas pembangunan yang dicantumkan dalam draft Rancangan Awal RPJM Desa 
merujuk pada data/informasi, sehingga tidak menimbulkan perdebatan yang tidak jelas. Apabila 
dokumen RPJM Desa sudah menetapkan isu strategis dan kebutuhan ke depan sebagai program 5 
(lima) tahun, pastikan bahwa penentuan itu menggunakan alat analisis yang baik. Misalnya 
penggunaan matriks skoring prioritas masalah atau kegiatan dengan kriteria penilaian yang baik 
dengan memperhatikan kriteria dari kelompok miskin, korban konflik dan perempuan. 

 

Langkah-Langkah 

1. kompilasi informasi hasil penyusunan profil desa, analisis konflik, 

kajian RPJM, analisis keuangan, dan prioritas pembangunan desa 

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun; 

2. Kepala Desa/Ketua Tim Penyusun RPJM Desa menyampaikan 

tujuan, agenda, dan waktu yang dibutuhkan untuk pertemuan; 

3. memaparkan secara umum susunan/outline dokumen RPJM Desa 

dan mengidentifikasi topik/bahasan/tema yang menjadi acuan 

(outline) menyangkut struktur penulisan rancangan dokumen RPJM 

Desa. Salah satu contoh sistematika (outline) yang dapat digunakan 

sebagai berikut; 
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Tabel. 13.1 Ssitematika Penulisan Dokumen RPJM Desa 

 

Sistematika Topik Bahasan Uraian 

Judul  Diisi dengan judul: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM 
DESA) TAHUN .... S/D .... DESA.... KECAMATAN..... KABUPATEN ..... TAHUN TERBIT..... 

Kata Pengantar Diisi dengan uraian singkat (setengah halaman) sebagai pembukaan atau sambutan 
dari Kepala desa  

Daftar Isi Sesuai ketentuan penulisan daftra usu sebuah dokumen perencanaan. 

Bab I : Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Disi penjelasan tentang pengertian RPJM Desa, 
landasan umum , dan mengapa perlu menyusun 
RPJM Desa. 

1.2. Landasan Hukum Diisi kajian regulatif tentang kedudukan 
dokumen RPJM Desa dalam kebijakan (regulasi 
pusat dan daerah) dan sistem perencanaan 
pembangunan. 

1.3. Maksud dan Tujuan Diisi dengan maksud berupa pernyataan dan 
harapan secara umum dihasilkannya dokumen 
RPJM Desa. Rumuskan tujuan secara khsusus 
menyangkut capaian dan target dari dokumen 
RPJM Desa 

1.4. Manfaat Diisi dengan manfaat dari dokumen RPJM Desa 
bagi masyarakat atau sasaran kelompok miskin,  
perempuan, korban konflik dan kelompok 
rentan lainnya. 

Bab II: Profil Desa 2.1.  Sejarah Desa Diisi uraian hasil kajian desa tentang asal-usul, 
urutan peristiwa yang diaanggap penting dan 
berpengaruh terhadap perkembangan desa. 
Dapat dilengkapi pula dengan sejarah 
kemiskinan dan konflik yang pernah terjadi. 

2.2. Peta dan Kondisi Desa Diisi gambaran umum desa menyangkut kondisi 
sosial, letak geografis , demografis, fasilitas 
sosial sumber daya alam, dan ekonomi desa. 
Biasanya pada bagian ini cukup tebal. Sebaiknya 
dibuatkan rangkuman yang berisi pokok-pokok 
paparan dan hasilnya.  

2.3.  Kelembagaan Desa Diisi hasil kajian tentang kelembagan desa 
(diagram venn) yang berisi  informasi tentang 
pemangku kepentingan di desa dan struktur 
organisasi pemerintah desa. Dilengkapi dengan 
kajian partisipasi kelompok perempuan, 
rentan/marjinal dan korban konflik. 

2.4.  Dinamika Konflik dan 
Perdamaian 

Diisi dengan hasil kajian dinamika konflik 
(analisis siapa, analisis apa, analisis bagaimana) 
yang menguraikan kekuatan hubungan 
kelembagan, pengelolaan sumber daya, 
kerentanan sosial, kesenjangan, kohesi sosial, 
inkusivitas, akuntabilitas dan  ketahanan 
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Sistematika Topik Bahasan Uraian 
masyaraka desa. 

2.5.  Masalah dan Potensi Diisi dengan daftar panjang (list) masalah setiap 
bidang/sektor  yang diidentifikasi dari proses 
kajian desa. Termasuk catatan penting potensi 
yang dimiliki desa untuk menyelesaikan masalah 
tersebut. Berikan tanda khusus untuk masalah 
dan kebutuhan khusus kelompok miskin, 
perempuan, kelompok rentan dan korban 
konflik.  

Bab III : Proses 
Penyusunan RPJM 
Desa 

3.1.  Kajian Desa Menguraikan proses pengkajian desa secara 
terpadu mulai dari tingkat kelompok, RT/RW, 
dusun dan lingkungan untuk menggali 
kebutuhan pengembangan/bidang/sektor 
(pertanian, kesehatan, pendidikan) . Buatlah 
resume atau ringkasan proses dari kegiatan 
kajian desa.  

3.2 .  Musrenbang RPJM Desa Menguraikan kedudukan musrenbang dalam 
proses penyusunan RPJM Desa untuk 
mengklarifikasi, memberikan masukan, 
menyepakati prioritas masalah, tindakan, 
program/kegiatan dan alokasi anggaran.  

Bab IV:  Visi, Misi 
dan Program 
Indikatif (lima 
tahun) 

4.1. Visi Desa Rumusan visi desa atau impian/harapan/ cita-
cita untuk 5 (lima) tahun kedepan 

4.2. Misi Desa Rumusan misi beruipa penjabaran visi desa 
tentang bagaimana mencapainya. Rumusan misi 
desa merupakan beberapa bidang/sektor 
pembangunan. 

4.3. Arah Kebijakan dan 
Prioritas Pembangunan 
Desa 

Menuliskan secara rinci bidang/sektor 
pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 
(lima) tahun ke depan dalam bentuk program/ 
kegiatan indikatif. Biasanya program/ kegiatan 
tersebut di beri nomor atau kode berdasarkan 
bidang dan urutan prioritas dan indikator 
pencapaian hasil yang dibabak; tahun pertama; 
tahun kedua; tahun ketiga , tahun keempat dan 
tahun kelima. 

Bab V: Penutup  Diisi dengan bagian akhir penulisan dokumen 
biasanya satu halaman.  

Lampiran-Lampiran Peta sosial desa Lihat hasil visual dari kajian desa dalam proses 
PRA. 

Tabel (Matriks) 
Program/Kegiatan 5 (lima) 
Tahun 

Lihat tabel atau matrik masalah, potensi, 
pemeringkatan masalah, tindakan dan program 
pembangunan 5 (lima) tahun (lampiran RPJM 
Desa) setiap bidang/sektor pembangunan. 
Biasanya sebagai masukan RKP desa. 

Berita Acara dan Daftar Hadir Lihat format berita acara kegiatan seperti; 
pembentukan tim penyusunan RPJM Desa, 
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Sistematika Topik Bahasan Uraian 
Lokakarya dan pertemuan kelompok, 
Musrenbang RPJM Desa. Dilengkapi dengan 
daftar hadir  yang ditandangani peserta yang 
terlibat. 

SK (Surat Keputusan) Tentang pengesahan dokumen RPJM Desa 

 

4. identifikasikan bidang program dan kegiatan indikatif Desa untuk 5 

(lima) tahun dilakukan dengan dua alternatif:  

a. berdasarkan bidang program/sektor pembangunan desa yang 

katagorinya disepakati bersama; dan  

b. berdasarkan urusan desa yang terdiri atas: urusan pembangunan, 

urusan pemerintahan, urusan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat;  

5. tuliskan informasi pendahuluan mencakup latar belakang, landasan 

hukum, tujuan dan manfaat penulisan dokumen RPJM Desa; 

6. tuliskan uraian tentang profil desa mencakup sejarah desa, peta dan 

kondisi umum desa, kelembagaan desa, hubungan antarpemangku 

kepentingan, masalah dan potensi konflik, faktor-faktor pendorong 

dan pemecah perdamaian; serta potensi dan masalah; 

7. tuliskan gambaran proses penyusunan RPJM Desa mencakup, 

tahapan kajian desa dan musrenbang; 

8. tuliskan visi, misi dan program indikatif 5 (lima) tahun mencakup; 

a. menyusun rincian pembidangan pembangunan yang sesuai 

dengan urusan/kebutuhan desa dengan menjabarkan cakupannya 

(apa saja yang termasuk dalam bidang/program tersebut); dan 

b. isilah dengan daftar kegiatan indikatif yang dirumuskan sebagai 

kalimat positif dari permasalahan perbidang pembangunan yang 

dipaparkan di Bab II RPJM Desa; 

9. kaji ulang (review) hasil penulisan rancangan awal dokumen RPJM 

Desa sebagai bahan pembahasan dalam forum musrenbang. 
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Penentuan Kerangka Penulisan Rancangan Awal 
RPJM Desa 

Salah satu rujukan dalam penulisan dokumen RPJM Desa dapat menggunakan 
struktur/ouline menurut Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan 
Desa. Dokumen RPJM Desa merupakan dokumen prioritas pembangunan desa yang 
disusun lima tahunan dengan proses sebagai berikut:  

1. Dokumen Rancangan Awal RPJM Desa disiapkan sebuah tim dalam tahap 
persiapan Musrenbang desa dengan mengacu pada dokumen RPJMD 
(kabupaten/kota);  

2. Dokumen Rancangan Awal RPJM Desa dipaparkan dalam forum musrenbang 
desa untuk menjadi rujukan penentuan visi, misi dan arah kebijakan 
pembangunan jangka menengah desa oleh peserta Musrenbang; 

3. Pasca-Musrenbang RPJM Desa, finalisasi dokumen dilakukan oleh tim tersebut 
dengan memasukkan kesepakatan peserta Musrenbang. 

 

Informasi dan Bahan Pendukung 

 Hasil kajian desa (profil desa, analisis dinamika konflik, kajian 

RPJMD (kabupaten/kota), analisis keuangan desa dan prioritas 

pembangunan 5 (lima) tahun. 

 Panduan penulisan dokumen RPJM Desa yang merujuk pada 

Permendagri No 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa. 

 

Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan 

Dalam praktek penulisan dokumen, seringkali terjadi variasi dalam struktur 

penulisan dokumen RPJM Desa, namun secara garis besar substansi muatan 

sudah tercakup pada contoh yang disajikan dalam panduan ini. Sebagai 

rujukan dapat juga digunakan struktur dokumen RPJM Desa menurut 

Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa. Tidak ada 

ketentuan yang baku mengenai rumusan tujuan dan kriteria/indikator 

pencapaiannya karena tergantung pada kondisi yang riil di setiap desa.  

Menuliskan rumusan tujuan dan indikator pencapaian tujuan adalah 

pekerjaan yang memerlukan praktik terus-menerus sampai akhirnya tim 

penyusun dokumen RPJM Desa. Secara umum ada dua alternatif: (1) 

berdasarkan bidang program/sektor pembangunan yang pengkategoriannya 

disepakati bersama; dan (2) berdasarkan urusan desa yang terdiri atas: urusan 
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pembangunan, urusan pemerintahan, urusan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. 

 

 

Tujuan Pembangunan Jangka Menengah dan 
Indikator Perdamaian 

 
Pada umumnya, penyusunan dokumen RPJM Desa merinci beberapa aspek fungsi pemerintahan 
desa. Pembahasan lebih menitik beratkan arha kebijakan dan prioritas pembangunan yang 
bersifat sektoral, seperti: pendidikan, ekonomi, kesehatan dan pelayanan umum lainnya. Aspek 
sektoral akan banyak mewarnai strategi, program, kegiatan, rencana kerja dan rencana anggaran 
yang akan di biayai dari berbagai sumber baik APB Desa, APBD, APBN dan sumber lainnya. Secara 
teknis perumusan prioritas dan program berkaitan dengan bidang/sektor pembangunan desa 
harus diuji melalui analisis peka konflik untuk memastikan tidak menimbulkan dampak atau 
gejolak sosial yang tidak produktif di kemudian hari. Setiap isu atau tema strategis yang menjadi 
fokus setiap bidang pelayanan harus peka konflik. Penentuan kebijakan, strategi program, dan 
indikator pencapaian terlebih dahulu dianalisis untuk mengetahui sejauhmana hal tersebut dapat 
mendorong kohesivitas sosial, inklusif dan mendorog upaya perdamaian. Tidak sebaliknya akan 
menimbulkan konflik, akibat ketidakcermatan dalam memutuskan prioritas rencana 
pembangunan tanpa tinjauan aspek dimensi perubahan yang bersifat personal, relasional, 
struktural dan kultural.  Pengembangan indikator kinerja dapat memperlihatkan sejauh mana 
kemajuan dicapai dalam masa lima tahun ke depan sesuai penyelenggaraan fungsi pemerintahan. 
Berikut ini kriteria yang dapat dikembangkan untuk indikator kinerja sebagai berikut: 
 
 

Spesifik; 
Terukur dan mudah dipahami; 
Relevan sesuai dengan kebutuhan desa; 
Realistis, tersedia sumber daya dan mampu 
dilaksanakan; 
Informasi mudah diakses; 
Memperlihatkan perspektif jangka menengah dan 
panjang 

Berhubungan dengan isu pembangunan Desa. 
Keterkaitan dengan isu nasional, regional dan 
global. 
Memperlihatkan hubungan antara komponen 
pembangunan desa. 
Inklusif dan memperlihatkan kemampuan dalam 
mengatasi gejolak sosial dan konflik di desa. 

 
 
RPJM Desa perlu mengembangkan indikator kinerja meliputi: 

 Indikator kinerja untuk setiap fungsi pemerintahan yang dapat mencerminkan kemajuan 
pencapaian penyelenggaraan fungsi pemerintah desa secara berkelanjutan. 

 Target kinerja untuk masing-masing fungsi dalam 5 (lima) tahun kedepan disesuaikan dengan 
target kinerja dan capaian program pemerintah, ketentuan peraturan dan perundangan yang 
berlaku, standar pelayanan minimal atau komitmen internasional 

 Posisi dan kedudukan desa dalam membangun perdamaian untuk 5 (lima) tahun ke depan 
dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan desa. 
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Contoh Fungsi Pelayanan/Urusan Pemerintah desa dan Indikator Perdamaian 
 

No Fungsi Pelayanan dan Urusan 
Pemerintahan Desa 

Indikator sebagai Tolak Ukur Kinerja 

1.   Pelayanan Umum 
 Pemerintahan Umum  Tingkat kapasitas aparatur dalam mengelola konflik di desa. 

 Tingkat pelayanan pemerintah desa dalam penyelesaian 
masalah dan pengaduan (complain unit). 

2.   Ketertiban dan Ketentraman 
 Kesatuan Bangsa dan Politik dalam 

Negeri 
 Tingkat kriminalitas 

 Jumlah kasus kriminal dan kekerasan yang dapat 
diselesaikan. 

 Jumlah konflik etnis dan sosial 

 Jumlah paramiliter yang terlibat dalam konflik 

 Jumlah agen atau fasilitator perdamaian. 
3.   Ekonomi 
 Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah (UKM) 
 Perlindungan dan kepastian hukum bagi KUKM. 

 Laju pertumbuhan KUKM korban konflik 

 Rasio tingkat daya serap tenaga kerja KUKM dalam 
mengurangi kerawanan sosial. 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  Tingkat perkembangan lembaga ekonomi perdesaan paska 
konflik. 

 Tingkat partisipasi masyarakat korban konflik dalam 
pembangunan desa. 

 Jumlah dialog pembangunan desa. 

 Jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat. 

4. Lingkungan Hidup 
 Lingkungan Hidup  Tingkat pemanfaatan sumber daya alam untuk penduduk 

lokal. 

 Jumlah konflik penataan lingkungan hidup. 

 Jumlah kasus illegal fishing 

 Jumlah kasus illegal logging. 

 Tingkat penanganan dan relokasi warga lahan kritis. 
5. Perumahan dan Fasilitas Umum 
 Pekerjaan Umum  Tingkat aksesibilitas wilayah rawan konflik. 

 Tingkat mobilitas orang dan barang wilayah rawan konflik. 

 Tingkat kondisi prasarana transportasi wilayah rawan konflik. 

 Tingkat resiko dan pembangunan infrastruktur. 

 Tingkat pengendalian potensi konflik akibat pembangunan 
infastruktur desa. 

Perumahan   Jumlah keluarga korban konflik yang belum memiliki rumah. 

 Jumlah alokasi rumah bagi korban konflik. 
6. Kesehatan 
 Kesehatan  Tingkat prevalensi/kejadian gizi kurang pada anak balita 

keluarga miskin dan korban konflik. 

 Akses penduduk terhadap sanitasi dasar. 

 Rasio jumlah penduduk dengan pusat posyandu di daerah 
konflik. 

7. Pariwisata dan Budaya 
 Kebudayaan  Jumlah dialog lintas budaya. 

 Jumlah penduduk berdasarkan entitas budaya atau etnis. 

 Tingkat penerimaan kelompok terhadap perbedaan budaya. 
8. Perlindungan Sosial 
 Pemberdayaan Perempuan  Ketersediaan data terpilah berbasis gender. 

 Angka Gender Empowerment Measurment (mengukur 
ketimpangan gender bidang ekonomi, politik, pelayanan 
umum dan pengambilan keputusan). 

 Tingkat perlindungan perempuan. 
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Keluarga Sejahtera  Tingkat kesehatan bagi ibu, bayi dan anak di daerah rawan 
konflik. 

 Tingkat kualitas tumbuh kembang anak di daerah rawan 
konflik. 

 Jumlah kasus perceraian. 

 
Sumber: Wahjudin Sumpeno (2010). Pedoman Teknis Penerapan Pembangunan Peka Konflik; 
Pengarusutamaan Perdamaian dalam Program Kerja Satuan Perangkat Pemerintah Daerah (SKPD). Banda 
Aceh: The World Bank. 
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iskusi terfokus (FGD) dilaksanakan dalam rangka membahas hasil 

Rancangan Awal RPJM Desa yang dihadiri oleh wakil masyarakat 

untuk memberikan tanggapan dan masukan (aspirasi baru yang 

belum tertampung) atau hal-hal lain yang perlu mendapat dukungan dari 

berbagai pihak. Wakil masyarakat yang akan terlibat dalam FGD terdiri dari 

para pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut, (a) 

keberpihakan terhadap kelompok rentan, (b) inklusivitas menghindari 

monopoli elitis, (c) peka gender (d) keseimbangan dan keadilan. Kepala Desa 

dan Tim Penyusun dapat menentukan siapa saja yang dapat terlibat dalam 

proses ini dengan merujuk hasil identifikasi individu atau lembaga 

masyarakat sipil yang telah ditetapkan. Beberapa pertanyaan mendasar yang 

perlu dipertimbangkan dalam mengidentifikasi pemangku kepentingan, 

diantaranya; 

Siapa yang akan terkena dampak langsung atau tidak langsung terhadap program 
yang digulirkan oleh pemerintah melalui berbagai unit kegiatan masyarakat? 

Siapa yang menjadi kelompok rentan (vulnareble groups) yang perlu mendapat 
perhatian program pembangunan? 

Siapa saja pelaku atau pihak-pihak yang diperkirakan dapat menimbulkan reaksi 
penolakan (oposisi) atau kecenderungan konflik dari program atau kegiatan yang 
diusulkan? 

Siapa saja pihak-pihak yang dapat mendorong keberhasilan program? 

Siapa saja pihak-pihak yang mampu mendorong sinergisitas dan harmonisasi 
antarindividu, kelompok dan masyaraat secara keseluruhanl? 

 

D 
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Pengertian 

Identifikasi pemangku kepentingan adalah kegiatan menggali informasi dan 

mengenal peran dan kapasitas para pemangku kepentingan yang perlu 

terlibat dalam proses FGD baik sebagai individu, organisasi/lembaga dan 

elemen masyarakat sipil lainnya. Penetapan pemangku kepentingan untuk 

FGD merupakan seleksi yang dilakukan terhadap pihak-pihak yang memiliki 

kompetensi dan legitimasi dalam penyusunan RPJM Desa. 

 

Tujuan 

Identifikasi pemangku kepentingan yang terlibat dalam FGD dimaksudkan 

untuk menentukan para pemangku kepentingan baik individu, kelompok, 

atau organisasi masyarakat sipil yang memiliki legitimasi, kepedulian dan 

kompetensi baik keahlian, sumber daya serta dana dalam mengelola isu-isu 

strategis pembangunan desa. Secara khusus kegiatan ini bertujuan: 

 Mengidentifikasi pemangku kepentingan yang akan terlibat dalam 

program. 

 Memastikan partisipasi semua pemangku kepentingan yang relevan 

dengan bidang/sektor pembangunan desa. 

 Mengoptimalkan peranan dan kontribusi masing-masing pemangku 

dalam rangka penyusunan RPJM Desa. 

 

Hasil yang Diharapkan 

Daftar tokoh, kelompok masyarakat, dan organisasi lainnya yang akan 

terlibat dalam proses FGD berdasarkan bidang yang ditangani, posisi dan 

perannya dalam program serta keterkaitannya dengan isu-isu atau bidang 

pembangunan di desa. 

 

Prinsip-Prinsip Pelaksanaan 

 Inklusif. Mengupayakan pelibatan seluruh komponen dalam 

masyarakat, termasuk yang kelompok marjinal, kelompok yang 

berkonflik dan kelompok masyarakat dengan kerawanan sosial 

tinggi. 
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 Relevan. Melibatkan orang atau lembaga yang memiliki kepedulian, 

kompetensi serta peranan dalam pengelolaan isu-isu strategis dan 

proses pemecahan permasalahan. 

 Peka gender. Memastikan pemangku kepentingan yang akan terlibat 

baik laki-laki maupun perempuan memiliki akses dan kontrol yang 

setara dalam pengambilan keputusan perencanaan Desa. 

 

Metode 

 Pemetaan pemangku kepentingan (Stakeholders mapping) 

 Focus Group Discussion (FGD) 

 

Langkah-Langkah 

1. identifikasi pemangku kepentingan (stakeholders mapping) 

mencakup kapasitas dan kompetensi masing-masing; 

2. lakukan kajian terkait fungsi dan kedudukan pemangku kepentingan 

dalam rangka kebutuhan perencanaan; 

3. lakukan analisis pemangku kepentingan untuk mengenal lebih dalam 

tentang pengalaman dan kompetensi dengan menggunakan tabel 

berikut; 

 

Tabel 14.2  Analisis Pemangku Kepentingan 
 

No Nama Individu/ 
Lembaga 

Alamat Isu/Bidang yang 
Ditangani 

Wilayah Kerja Pengalaman 

Kegiatan Periode 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
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4. Menyusun daftar (longlist dan sortlist) yang mencantumkan nama 

lengkap individu atau lembaga, alamat, isu yang ditangani, wilayah 

kerja dan pengalaman yang relevan. 

5. Lakukan pendalaman terhadap peran individu atau kelembagaan 

terkait dengan posisi, kemampuan, kapasitas, kompetensi, kesediaan 

dan komitmen pemangku kepentingan untuk berkontribusi dalam 

penyusunan RPJM Desa. 

6. Mengklarifikasi kelengkapan informasi dan kesiapan setiap 

pemangku kepentingan yang masuk dalam daftar panjang; 

 
Tabel 14.1.  Daftar Penetapan Pemangku Kepentingan 

Kegiatan Periode Relevansi Komitmen Kompetensi Total 

No 
Nama 

Individu/ 
Lembaga 

Alamat 
Isu/Bidang 

yang 
Ditangani 

Wilayah 
Kerja 

Pengalaman Penilaian 

Kegiatan Periode relevansi Komitmen Kompetensi Total 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

           

           

           

           

           

           

           

           

           
 

Catatan: Penilaian dilakukan untuk mengukur tingkat hubungan atau kekuatan (kompetensi) para pemangku kepentingan yang 
akan terlibat dalam FGD (berikan skor 1 untuk sangat lemah dan skor 5 untuk sangat tinggi) 

 

7. Menetapkan individu atau lembaga yang akan terlibat dalam proses 

konsultasi dan FGD 

8. Merumuskan strategi mobilisasi pemangku kepentingan agar 

berjalan secara efektif 

9. Meminta komitmen dari para pemangku kepentingan untuk terlibat 

dalam penyusunan RPJM Desa. 

 

Informasi dan Bahan Pendukung 

 Daftar wakil masyarakat yang akan hadir dalam kegiatan 

musrenbang. 

 Direktori organisasi pemerintahan dan non-pemerintahan (database 

kelembagaan) 
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Hal-hal yang Perlu Diperhatikan 

Dalam menetapkan siapa saja individu atau lembaga yang akan terlibat dalam 

proses diskusi dan konsultasi publik, Bappeda dapat berkonsultasi atau 

meminta pandangan tentang kredibiltas organisasi atau lembaga masyarakat 

yang telah masuk dalam daftar panjang. BPD dapat memberikan masukan 

kepada tim tentang keberadaan dan kompetensi kelompok masyarakat/ 

organisasi nonpemerintah, dunia usaha dan tokoh masyarakat yang dapat 

dilibatkan dalam proses penyusunan RPJM Desa. Pemangku kepentingan 

yang ditetapkan hendaknya memenuhi kriteria sebagai berikut; 

 Kesetaraan (equity) artinya semua pihak yang terpengaruh oleh 

rencana. 

 Sumber daya (resources) artinya semua pihak yang mengendalikan 

keputusan alokasi sumber daya dan dana untuk implementasi 

rencana pembangunan desa yang telah ditetapkan 

 Legitimasi (legitimacy) artinya semua pihak memiliki kewenangan 

untuk menyuarakan ide, gagasan dan pendapatnya atas nama pihak 

yang diwakilinya. 
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embahasan dokumen awal dilakukan melalui kegiatan diskusi 

terfokus tentang tema/topik/pokok program yang telah disusun dalam 

Rancangan Awal RPJM Desa. Pemerintah desa (Kepala Desa/Ketua 

Tim Penyusun) akan memaparkan hasil penyusunan Rancangan Awal RPJM 

Desa sebelum dibahas secara mendalam dalam forum musrenbang untuk 

memperoleh masukan terkait dengan isi atau materi perencanaan. Wakil 

masyarakat yang hadir diberikan kesempatan untuk mempelajari dan 

menelaah hasil temuan dan kerangka isi rancangan awal RPJM Desa sesuai 

bidang/sektor/isu-isu strategis pembangunan untuk 5 (lima) tahun ke depan. 

Agar diskusi dapat berjalan secara optimal dan dihasilkan dokumen 

perencanaan yang berkualitas, maka perlu dipandu dengan teknik diskusi 

yang benar.  

FGD dapat digunakan untuk mendapatkan akses ke berbagai kelompok 

sosial dan budaya, memilih situs untuk belajar, sampel dari situs tersebut, 

dan meningkatkan masalah yang tidak terduga untuk dieksplorasi. FGD 

memiliki ide yang mudah dimengerti dan hasil yang dapat dipercaya. FGD 

yang rendah dalam biaya, satu dapat memperoleh hasil yang relatif cepat,  

Kemampuan memfasilitasi proses diskusi sangat penting agar proses 

dapat berjalan dengan efektif, sehingga peserta yang hadir tidak 

mendiskusikan hal-hal yang diluar substansi atau materi RPJM Desa. 

Disamping itu, proses FGD dapat meningkatkan kualitas informasi dan 

rancangan prioritas program sesuai dengan kebutuhan dan harapan 

masyarakat dalam jangka menengah.  

P 
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Pengertian 

Diskusi kelompok terfokus atau focus group discussion (FGD) adalah suatu 

diskusi yang dilakukan dengan kelompok terpilih yang terdiri dari empat 

sampai delapan anggota masyarakat untuk membahas topik atau isu khusus 

secara mendalam. Pemilihan masyarakat untuk diskusi disesuaikan dengan 

topik diskusi dan latar belakang pengetahuan nelayan/masyarakat. Diskusi 

terfokus untuk pembahasan RPJM Desa merupakan kegiatan pembahasan 

yang dilakukan secara terbatas tentang tema/topik yang menjadi arah dan 

prioritas pembangunan desa untuk 5 (lima) tahun ke depan. 

 

Tujuan 

Diskusi terfokus (FGD) dimaksudkan untuk memperoleh masukan dan 

pendalaman terhadap berbagai isu strategis pembangunan dalam rangka 

penyusunan rancangan RPJM Desa yang akan dibahas dalam musrenbang. 

Secara khusus kegiatan ini bertujuan: 

 Mengkaji (review) rancangan awal dokumen RPJM Desa dan hasil-

hasil kajian desa yang telah dilakukan oleh tim bersama masyarakat 

untuk menentukan kebutuhan/masalah prioritas 5 (lima) tahun yang 

direncanakan  

 Mengkaji setiap bidang/sektor pembangunan desa yang menjadi arah 

kebijakan dan prioritas pembangunan. 

 Analisis kemampuan keuangan dan arah kebijakan keuangan desa. 

 Memberikan saran atau masukan kepada tim untuk perbaikan 

rancangan awal RPJM Desa sebagai materi utama pembahasan saat 

pelaksanaan musrenbang 

 

Hasil yang Diharapkan 

 Materi pemaparan mengenai gambaran kondisi desa, permasalahan 

dan potensi, yang dibagi sesuai dengan urusan/bidang pembangunan 

desa. 

 Catatan hasil diskusi tentang tema/pokok materi berdasarkan 

kebutuhan bidang/sektor pengembangan 5 (lima) tahun ke depan 

 Rumusan kebijakan keuangan desa berdasarkan analisis kemampuan 

keuangan desa. 
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 Konsensus atau kesepakatan tentang tema terpilih yang perlu 

menjadi acuan dalam penyusunan RPJM Desa. 

 Rekomendasi sebagai masukan/perbaikan rancanagan awal RPJM 

Desa. 

 

Prinsip-Prinsip Pelaksanaan 

 Partisipatif. Melibatkan pemangku kepentingan dalam setiap 

pembahasan baik pleno maupun dalam kelompok terfokus dalam 

mengenal masalah dan strategi pemecahanannya. 

 Terfokus. Membahas secara mendalam tema khusus yang diperlukan 

dalam menggali gagasan, ide, pokok-pokok pikiran, indikator, dan 

landasan keilmuan lain dalam rangka perumusan strategi program. 

 Dinamika Kelompok. FGD bukan tindakan individu tetapi interaksi 

dua orang atau lebih dalam membahas tema atau permasalahan. Agar 

terjadi dinamika kelompok, moderator harus memandang para 

peserta sebagai suatu ‗group‘, bukan orang ‗individu‘ dan selalu 

melemparkan topik ke ―tengah‖ bukan kepada peserta langsung. 

 

Metode 

 Pemaparan rancangan awal RPJM Desa 

 Focus Group Discussion (FGD); dan  

 Rapat kerja. 

 

Langkah-Langkah 

1. Kepala Desa/Ketua Tim Penyusun RPJM Desa menyampaikan 

tujuan, agenda, dan waktu yang dibutuhkan untuk pertemuan; 

2. Kepala Desa/Ketua Tim Penyusun RPJM Desa memaparkan secara 

umum susunan/outline dokumen RPJM Desa dan mengulas hal-hal 

pokok yang akan dibahas dalam FGD; 

3. Kepala Desa/Ketua Tim Penyusun RPJM Desa memfasilitasi peserta 

untuk melakukan; 
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a. Kaji ulang (review) RPJM Desa Bab II Profil Desa, dan 

permasalahannya untuk dilakukan verifikasi dengan informasi/ 

data terbaru;  

b. Kaji ulang (review) RPJM Desa Bab IV menyangkut arah 

kebijakan dan prioritas pembangunan (Bidang Program dan 

Kegiatan Indikatif) 5 Tahun serta Tabel (Matriks) Program 

Kegiatan per Sektor/Bidang Pembangunan; 

4. pembahasan untuk setiap bidang/sektor dapat dilakukan secara 

kelompok. Dimana masing-masing kelompok mendiskusikan arah 

kebijakan dan prioritas program 5 (lima) tahun ke depan sesuai 

bidang/sektor; 

 Kelompok Bidang Program/Sektor A;  

 Kelompok Bidang Program/Sektor B;  

 Kelompok Bidang Program/Sektor C;  

 Kelompok Bidang Program/Sektor D.  

5. dalam diskusi kelompok masing-masing memeriksa prioritas masalah 

dan kegiatan; 

6. kajilah informasi permasalahan (Bab II) serta bidang program dan 

kegiatan indikatif (Bab IV) RPJM Desa;  

7. kajilah tabel (matriks) program kegiatan per sektor/bidang 

pembangunan 5 (lima) tahun (lampiran RPJM Desa); 

8. uji kembali prioritas masalah dan kegiatan yang telah tersusun di 

dokumen RPJM Desa dengan menggunakan matriks ranking 

(skoring). Selanjutnya diidentifikasi capaian target pembangunan 

dari setiap urusan pemerintahan desa dalam 5 (lima) tahun ke depan; 

 

Tabel 15.1. Identifikasi Capaian Target Setiap Urusan (wajib/pilihan) 
Pemerintahan Desa 5 (lima) Tahun ke Depan 

 

No 
Bidang Urusan 
Pemerintahan 

Desa 

Tujuan 
Program 
Kegiatan 

Capaian Kinerja 
Program/Kegiatan 

Saat ini 

Target Kinerja 
Capaian Program/ 

Kegatan sesuai SPM 

Target Kinerja 
Capaian Program/ 
Kegatan 5 Tahun 

pelaksana 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 Urusan Wajib      

       

 Urusan Pilihan      
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Keterangan:  
Kolom (1)   : Cukup Jelas. 
Kolom (2)   : Tuliskan program/kegiatan sesuai bidang urusan pemerintahan (wajib dan pilihan). 
Kolom (3)    :          Tuliskan tujuan program/kegiatan yang akan dilaksanakan. 
Kolom (4)  : Tuliskan capaian kinerja program hingga saat ini mencakup hal-hal yang sudah dilaksanakan. 
Kolom (5)  : Tuliskan capaian kinerja program/kegiatan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 
Kolom (6)  : Tuliskan capaian kinerja program/kegiatan yang diharapkan 5 (lima) tahun ke depan 

mengacu dengan SPM. 

 

9. Kajilah kembali informasi hasil analisis kemampuan keuangan desa 

(bab 12) sebagai masukan dalam mendukung atau membiayai 

prioritas pembangunan desa selama 5 (lima) tahun ke depan; 

10. diskusi pleno hasil kerja kelompok untuk saling memberikan 

tanggapan dan masukan, terutama melakukan verifikasi dari sumber 

data/informasi yang ada;  

11. Kepala desa/Ketua Tim Penyusun RPJM Desa memfasilitasi 

penyusunan tindak lanjut pertemuan persiapan pembahasan dalam 

musrenbang RPJM Desa.  

 

Informasi dan Bahan Pendukung 

 Rekap kondisi desa (permasalahan dan potensi) hasil kajian desa 

(lihat bab 8 dan 9) dan data/informasi desa penunjang lain (misalnya: 

Profil Desa, data Posyandu, dan data Puskesmas)  

 Dokumen RPJM Desa dan APB Desa beberapa tahun sebelumnya 

yang masih terkait dengan RPJM Desa yang berlaku  

 Dokumen/data/informasi kebijakan program dan anggaran daerah 

terutama yang relevan dengan desa. 

 

 

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan 

Salah satu keberhasilan dalam penyelenggaraan FGD, jika terjadi dinamika, 

artinya suasana diskusi hidup, hangat, antusias, penuh lontaran ide dan 

umpan balik antara anggota kelompok. Keterbatasan waktu harus 

diperhatikan agar diskusi tidak bertele-tele tetapi langsung pada substansi 

pokok persoalan yang dibahas. Namun demikian, FGD harus dilakukan 

secara hati-hati bahwa tuntutan hasil secepat-cepatnya dari sebuah FGD 
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menghasilkan pemahaman yang dangkal terhadap target pasar. Waktu 

selama kurang lebih 2-3 jam belumlah cukup menghasilkan sebuah konsep, 

temuan, dan inspirasi yang inovatif bagi pembangunan desa. Maka perlu 

disusun secara benar proses FGD dengan pertanyaan pemicu secara efektif 

dan bermanfaat sebagai masukan dalam penyusunan RPJM Desa. 

Beberapa teknik moderasi dalam FGD, diantaranya: 

 Two-way focus group (FGD dua arah) satu kelompok melakukan 

pembahasan disaksikan kelompok lain sambil mengamati dan membuat 

kesimpulan 

 Dual moderator focus group  - moderator memastikan satu sesi 

berlangsung lancar, sementara yang lain memastikan bahwa semua topik 

dibahas dalam diskusi. 

 Dueling moderator focus group - dua moderator berada pada sisi yang 

berlawanan saat berdiskusi. 

 Respondent moderator focus group - satu atau lebih dari responden 

diminta untuk bertindak sebagai moderator sementara. 

 Client participant focus groups - satu atau lebih perwakilan klien 

berpartisipasi dalam diskusi, baik tertutup ataupun terbuka. 

 Mini focus groups - kelompok yang terdiri dari empat atau lima anggota 

bukan 8 sampai 12 melakukan diskusi. 

 Teleconference focus groups –FGD yang menggunakan jaringan telepon 

 Online focus groups (FGD online) – diskusi menggunakan internet 
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etelah dilakukan pembahasan dalam FGD, disarankan agar draft 

Rancangan Awal RPJM Desa tersebut dikonsultasikan dengan SKPD 

(kabupaten/kota) untuk diperoleh masukan dan komitmen dari 

pemerintah daerah. Konsultasi dapat dilakukan melalui rapat kerja untuk 

membahas pokok-pokok kebijakan dan prioritas pembangunan desa yang 

sesuai fungsi dan peran SKPD serta dihasilkan sinkronisasi serta 

kesinambungan perencanaan. Dari kajian kewilayahan, desa merupakan 

bagian integral dari kabupaten/ kota. Hal ini mengandung pengertian bahwa 

pembangunan di tingkat desa akan berpengaruh secara signifikan terhadap 

keberhasilan di tingkat kabupaten/kota, demikian juga sebaliknya. Oleh 

karena itu, penyusunan RPJM Desa harus mempertimbangkan fungsi dan 

peran SKPD (kabupaten/kota) dalam melaksanakan bidang/sektor 

pembangunan. 

  Pembahasan draft rancangan awal RPJM Desa terkait prioritas 

pembangunan desa 5 (lima) tahun kedepan, memberikan indikasi sejak awal 

kebutuhan desa yang perlu ditampung atau diakomodasi oleh masing-masing 

SKPD sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah 

dan renstra SKPD. Bagi pemerintah desa kegiatan ini dapat menjadi bagian 

penting dalam memperkuat dukungan RPJM Desa dari pemerintah daerah 

(kabupaten/kota) terutama komitmen sumber daya dan anggaran. Disamping 

sebagai upaya pemerintah desa mengkomunikasikan visi, misi, dan gagasan 

desa kepada pemerintah daerah dalam membangun hubungan kelembagaan, 

optimalisasi dan sinkronisasi antarwilayah, serta harmonisasi pemangku 

kepentingan yang terlibat dalam pembangunan. 

 

S 
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Pengertian 

Pembahasan Rancangan Awal RPJM Desa dengan SKPD (kabupaten/kota) 

adalah suatu kajian terhadap rancangan prioritas pembangunan jangka 

menengah desa dengan SKPD terkait (pendidikan, kesehatan, ekonomi, dll), 

mencakup pembahasan tema/bidang/sektor yang menjadi arah kebijakan dan 

prioritas pembangunan desa untuk 5 (lima) tahun ke depan. 

 

Tujuan 

Pembahasan Rancangan Awal RPJM Desa dengan SKPD (kabupaten/kota) 

dimaksudkan untuk memperoleh klarifikasi, konfirmasi, masukan dan 

kesepakatan dengan SKPD terhadap kebijakan dan prioritas pembangunan 

desa (bidang/sektor) dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa. 

Secara khusus kegiatan ini bertujuan: 

 Mengkaji keterkaitan dan kesinambungan arah kebijakan 

pembangunan desa untuk 5 (lima) tahun ke depan dengan kebijakan 

di tingkat daerah.   

 Mengkaji setiap bidang/sektor pembangunan desa yang menjadi arah 

kebijakan dan prioritas pembangunan yang berkesesuaian dengan 

SKPD.  

 Memberikan saran atau masukan kepada tim untuk perbaikan 

rancangan awal RPJM Desa sebagai materi utama pembahasan saat 

pelaksanaan musrenbang. 

 

Hasil yang Diharapkan 

 Rumusan rancangan awal RPJM Desa yang disepakati bersama antara 

pemerintah desa dengan SKPD mencakup tujuan, sasaran, strategi, 

kebijakan dan pembangunan jangka menengah desa. 

 Kesepakatan tolok ukur dan target kinerja prioritas pembangunan 

desa dengan program/kegiatan SKPD mencakup bidang/sektor dan 

antarwilayah. 

 Konsensus atau kesepakatan SKPD untuk mendukung prioritas 

pembangunan desa 5 (lima) tahun ke depan. 

 Rekomendasi dari SKPD sebagai masukan/perbaikan Rancangan 

Awal RPJM Desa. 
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Prinsip-Prinsip Pelaksanaan 

 Optimalisasi. Memanfaatkan sumber daya dan potensi di tingkat desa 

dengan pemerintah daerah baik (bantuan pemerintah daerah, 

komitmen anggaran, dukungan SKPD) untuk mencapai target/ 

capaian kinerja pembangunan secara efektif dan efisien.  

 Keterpaduan. Membahas secara mendalam bidang/sektor pelayanan 

masyarakat (pendidikan, pelayanan kesehatan, pemberdayaan 

ekonomi, infrastruktur, dll) antara kebutuhan di tingkat desa dengan 

arah kebijakan pemerintah daerah. 

 Harmonisasi. Mendorong sinergisitas antarpemangku kepentingan 

khususnya pemerintah desa dengan pemerintah daerah (SKPD) 

untuk mendorong partisipasi, komitmen dan pencapaian target 

kinerja pembangunan.  

 

Metode 

 Pemaparan Rancangan Awal RPJM Desa 

 Konsultasi, dan 

 Rapat kerja. 

 

Langkah-Langkah 

1. Kepala desa/Ketua Tim Penyusun RPJM Desa menyampaikan tujuan, 

agenda, dan waktu pembahasan Rancangan Awal RPJM Desa; 

2. Kepala desa/Ketua Tim Penyusun RPJM Desa memaparkan secara 

umum susunan/outline dan mengulas hal-hal pokok mencakup 

prioritas pembangunan desa yang akan dibahas bersama SKPD; 

3. Kepala desa/Ketua Tim Penyusun RPJM Desa meminta tanggapan 

atas proses penyusunan Rancangan Awal RPJM Desa mencakup 

langkah-langkah sebagai berikut; 

a. mengkaji kembali RPJM Desa khusunya Bab II Profil Desa, dan 

permasalahannya untuk dilakukan verifikasi, klarifikasi, dan 

penyamaan persepsi dengan SKPD;  

b. mengkaji kembali RPJM Desa Bab IV menyangkut arah 

kebijakan dan prioritas pembangunan desa (Bidang Program 

dan Kegiatan Indikatif) 5 (lima) tahun dan kesesuaiannya 
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dengan program/kegiatan per sektor/bidang pembangunan 

daerah (SKPD); 

c. mengkaji kemampuan keuangan desa dalam mendukung 

rencana pembangunan jangka menengah desa dengan 

mengidentifikasi  sumber pembiayaan yang berasal dari APBD, 

APBN dan sumber lainnya; 

4. pembahasan untuk setiap bidang/sektor dapat dilakukan secara 

bersama dengan melibatkan wakil SKPD masing-masing. Dimana 

diskusi kelompok mengkaji arah kebijakan dan prioritas program 5 

(lima) tahun ke depan sesuai bidang/sektor; serta hal-hal apa saja 

yang dapat diakomodir dalam program/kegiatan SKPD terkait; 

5. uji kembali prioritas masalah dan kegiatan yang telah disusun untuk 

mengidentifikasi peran dan fungsi SKPD terkait bidang/sektor 

dengan menggunakan matriks sebagai berikut; 

 
 

Tabel 15.1. Identifikasi Capaian Target Setiap Urusan (wajib/pilihan) 
Pemerintahan Desa dan Peran SKPD 

 

No 
Bidang Urusan 
Pemerintahan 

Desa 

Tujuan 
Program 
Kegiatan 

Target Kinerja 
Capaian Program/ 

Kegiatan sesuai 
SPM 

Target Kinerja 
Capaian Program/ 
Kegiatan 5 Tahun 

Fungsi dan 
 Peran SKPD 

Terkait 

Program/
Kegiatan 

SKPD 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 Urusan Wajib      

       

 Urusan Pilihan      

       

       

       

  
Keterangan:  
Kolom (1)   : Cukup Jelas. 
Kolom (2)   : Tuliskan program/kegiatan sesuai bidang urusan pemerintahan (wajib dan pilihan). 
Kolom (3)    :          Tuliskan tujuan program/kegiatan yang akan dilaksanakan 
Kolom (4)  : Tuliskan capaian kinerja program hingga saat ini mencakup hal-hal yang sudah dilaksanakan. 
Kolom (5)  : Tuliskan capaian kinerja program/kegiatan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM). 
Kolom (6)  : Tuliskan capaian kinerja program/kegiatan yang diharapkan 5 (lima) tahun ke depan 

mengacu dengan SPM. 

 

6. hasil kerja kelompok kemudian dibahas dalam pleno untuk saling 

memberikan tanggapan dan masukan, terutama melakukan verifikasi 

dari sumber data/informasi baru;  
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7. buatlah resume dan catatan penting dari hasil pembahasan dalam 

rangka melengkapi draft Rancangan Awal RPJM Desa yang akan 

menjadi bahan pembahasan dalam musrenbang.  

 

Informasi dan Bahan Pendukung 

 Dokumen arah kebijakan pemerintah daerah (kabupaten/kota), dan 

rencana strategis SKPD.  

 Dokumen RPJM Desa dan APB Desa beberapa tahun sebelumnya 

yang masih terkait dengan RPJM Desa yang berlaku. 

 Dokumen/data/informasi kebijakan program dan anggaran daerah 

terutama yang relevan dengan desa. 

 

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan 

Inisiatif pembahasan rancangan awal RPJM Desa dengan SKPD lebih bersifat 

koodinatif dan sinkronisasi perencanaan agar tidak terjadi tumpang tindih, 

tidak fokus serta mengakibatkan pemborosan anggaran. Disisi lain, 

membangun hubungan antarkelembagaan yang bersifat fungsional dalam 

rangka optimalisasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan baik di 

tingkat desa, kecamatan dan kabupaten/kota. Pendekatan keterpaduan lintas 

sektor dan lintas wilayah sangat penting dilakukan baik oleh pemerintah 

desa maupun pemerintah daerah (SKPD) agar program/kegiatan yang 

direncanakan mencerminkan kebutuhan nyata dari bawah (bottom-up) dan 

mengindikasikan pengembangan bidang/sector di tingkat kabupaten/kota 

secara terpadu. Diskusi ini diharapkan dapat menjembatani antara 

kepentingan pemerintah daerah yang diwakili oleh masing-masing SKPD 

dengan kebutuhan masyarakat melalui prioritas pembangunan desa, sehingga 

perencanaan daerah merupakan satu kesatuan. Program yang direncanakan 

di tingkat desa harus sesuai dengan kebutuhan pengembangan wilayah dan 

sektor yang menjadi tupoksi SKPD. Demikian sebaliknya, orientasi 

pelayanan SKPD harus mempertimbangkan kebutuhan sektoral dan aspirasi 

masyarakat.  
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usrenbang merupakan salah satu forum pembahasan hasil 

perencanaan pembangunan yang dihadiri oleh berbagai pemangku 

kepentingan di tingkat desa untuk membahas berbagai aspek 

perencanaan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan yang disepakati oleh 

berbagai pihak. Musrenbang mendorong dihasilkannya kebijakan yang ‗pro-

poor‘ dan bagian integral dari proses pembangunan. Musrenbang RPJM Desa 

menjadi wadah komunikasi antarpemangku kepentingan dan pembahasan 

untuk membangun kesepahaman tentang arah kebijakan dan prioritas 

pembangunan desa 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan 

kepentingan dan kemajuan desa, potensi dan sumber pembangunan yang 

tersedia baik dari dalam maupun luar desa. Disamping itu, masyarakat, 

perempuan dan kelompok rentan dapat terlibat dalam memberikan masukan 

dan menegaskan aspirasinya dalam menentukan kebijakan dan strategi 

pembangunan desa.  

 Musrenbang menjadi forum penting untuk memastikan arah kebijakan 

dan prioritas pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan, mendorong 

dukungan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, membangun dialog 

positif dalam mendorong perdamaian, optimalisasi sumber daya secara 

berkeadilan, serta meletakkan konsensus dan komitmen dalam pelaksanaan 

pembangunan. Demikian pentingnya kedudukan musrenbang dalam 

kerangka perencanaan pembangunan jangka menengah, maka 

penyelenggaraannya perlu dikelola secara efektif dengan agenda yang jelas 

agar dalam proses kajian dihasilkan kesepahaman, kesepakatan dan 

komitmen para pemangku kepentingan serta dokumen perencanaan yang 

bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan perdamaian.    

M 
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Pengertian 

Musrenbang desa adalah forum dialogis antara pemerintah desa dengan 

pemangku kepentingan lainnya untuk mendiskusikan dan menyepakati 

program pembangunan yang dapat mendorong kemajuan desa. Dalam 

Musrenbang desa, pemerintah desa dan elemen masyarakat lainnya, seperti: 

BPD, kelompok pemuda, perempuan dan masyarakat rentan bekerjasama 

memikirkan cara memajukan desanya melalui program pembangunan desa. 

Musrenbang RPJM Desa adalah forum perencanaan (program) yang 

diselenggarakan oleh lembaga publik, yaitu pemerintah desa, bekerjasama 

dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya untuk mengkaji hasil 

rancangan prioritas pembangunan jangka menengah desa, mencakup 

pembahasan tema/bidang/sektor yang menjadi arah kebijakan dan prioritas 

pembangunan desa untuk 5 (lima) tahun ke depan. 

Payung hukum pelaksanaan musrenbang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional, secara teknis pelaksanaannya diatur melalui Surat Edaran Bersama 

(SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas 

dan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan 

Musrenbang. Khusus untuk Musrenbang desa, diterbitkan Permendagri 

Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa yang memuat petunjuk 

teknis penyelenggaraan Musrenbang untuk penyusunan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). 

 

Musrenbang Desa yang Bertujuan Meningkatkan 
Kesejahteraan dan Perdamaian  

 Musrenbang merupakan wahana dialog antarkelompok atau komunitas yang beragama untuk 
membangun prinsip-prinsip bersama mengenai perencanaan pembangunan desa dan 
penganggaran yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Musrenbang 
akan mendorong kinerja pemerintah desa lebih kuat dalam meningkatkan pelayanan langsung, 
mendapat dukungan dan kepercayaan masyarakat. 

 Musrenbang mengacu pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi sebagai 
standar hidup layak dan indikator penentuan prioritas masalah yang memperhatikan kelompok 
rentan, miskin, perempuan, generasi muda sebagai pemanfaat, dan pelaku pembangunan desa 
lainnya. 

 Musrenbang mengupayakan membangun komunikasi, hubungan baik dan kemitraan yang 
setara diantara para pemangku kepentingan melalui perencanaan pembangunan desa 
partisipatif, mengakomodasikan berbagai kepentingan, menghindari perselisihan, mendorong 
upaya penyelesaian masalah sosial, memperkuat kohesi sosial, nondiskriminasi, dan 
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kebersamaan. 

 Keputusan dalam musrenbang bersifat kolektif dan mengikat semua pihak sehingga semua 
komponen masyarakat harus berkomitmen menjaga, menjalankan, dan melestarikan dengan 
penuh kesadaran untuk membangun desa yang lebih baik dan berkeadilan.  

 

 

Tujuan 

Musrenbang RPJM Desa dimaksudkan untuk membangun kesepahaman dan 

dukungan berbagai pihak tentang kebijakan dan prioritas pembangunan desa 

(bidang/sektor) untuk 5 (lima) tahun ke depan. Secara khusus kegiatan ini 

bertujuan: 

 Membangun kesepahaman tentang arah kebijakan dan prioritas 

pembangunan desa 5 (lima) tahun ke depan. 

 Menyepakati prioritas pembangunan desa untuk 5 (lima) tahun yang 

akan menjadi bahan penyusunan RPJM Desa. 

 Menyepakati sumber dana dan alokasi yang dibutuhkan untuk 

pelaksanaan prioritas pembangunan desa. 

 Prioritas masalah daerah yang ada di desa yang akan diusulkan 

melalui musrenbang kecamatan untuk menjadi program pemerintah 

daerah (kabupaten/kota dan provinsi). 

 Menyepakati tim delegasi desa yang akan memaparkan persoalan 

daerah yang ada di desanya pada forum musrenbang kecamatan 

untuk penyusunan program pemerintah daerah/SKPD. 

 

Hasil yang Diharapkan 

 Rumusan Rancangan Awal RPJM Desa yang disepakati bersama 

antara pemerintah desa, BPD dan wakil masyarakat mencakup 

tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan pembangunan jangka 

menengah desa. 

 Kesepakatan tolok ukur dan target kinerja prioritas pembangunan 

desa dalam jangka menengah. 

 Konsensus atau kesepakatan para pemangku kepentingan untuk 

mendukung prioritas pembangunan desa 5 (lima) tahun ke depan. 
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 Kesepakatan prioritas masalah daerah yang ada di desa yang akan 

diusulkan melalui musrenbang kecamatan untuk menjadi program 

pemerintah daerah (kabupaten/kota dan provinsi). 

 Berita acara musrenbang RPJM Desa. 

 Rekomendasi dari peserta musrenbang sebagai masukan/perbaikan 

Rancangan Akhir RPJM Desa. 

 

Prinsip-Prinsip Pelaksanaan 

 Musyawarah. Peserta musyawarah melakukan curah gagasan dan 

membangun pemahaman dari setiap individu atau kelompok 

mencerminkan keberagaman yang diharapkan menghasilkan 

keputusan terbaik bagi kepentingan masyarakat desa. 

 Kesetaraan. Peserta musyawarah terdiri dari laki-laki, perempuan, 

kaya, miskin, tua maupun muda, yang memiliki hak setara untuk 

menyampaikan pendapat, berbicara, dan pengambilan keputusan. 

Peserta juga memiliki kewajiban yang setara untuk mendengarkan 

pandangan orang lain, menghargai perbedaan pendapat, dan 

menjunjung tinggi (menghormati) hasil keputusan forum.  

 Non-dominasi. Musyawarah diarahkan untuk membangun 

kebersamaan, tidak ada individu atau kelompok yang menggunakan 

kewenangan atau otoritasnya untuk mendominasi, sehingga 

keputusan yang dihasilkan melibatkan seluruh komponen 

masyarakat secara seimbang.  

 Keberpihakan. Dalam proses musyawarah, dilakukan upaya untuk 

mendorong individu dan kelompok untuk aktif menyampaikan 

aspirasi dan pendapatnya, terutama kelompok miskin, perempuan, 

dan generasi muda. 

 Non-diskriminasi. Semua warga desa memiliki hak dan kewajiban 

yang sama dalam menjadi peserta musrenbang. Kelompok rentan dan 

perempuan, juga punya hak untuk menyatakan pendapat dan 

pikirannya dan tidak boleh dibedakan. 

 Pembangunan desa secara holistik. Musrenbang desa sebagai upaya 

mendorong kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan desa secara 

menyeluruh (lintas pelaku, lintas sektor dan lintas wilayah) dalam 

menentukan prioritas kegiatan pembangunan desa. Musrenbang desa 

dimaksudkan untuk menyusun rencana pembangunan desa, bukan 

rencana kegiatan kelompok atau sektor tertentu saja. 
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Metode 

 Pemaparan Rancangan Awal RPJM Desa 

 Diskusi kelompok, dan pleno 

 Rapat kerja. 

 

Langkah-Langkah 

a. Pengantar dan Kesepakatan Musrenbang 

1. Kepala Desa/Ketua Tim Penyusun RPJM Desa atau fasilitator 

menyampaikan tujuan, agenda, dan waktu pembahasan Rancangan 

Awal RPJM Desa dalam forum musrenbang; 

2. menjelaskan tahap-tahap kegiatan yang akan dilaksanakan pada sesi 

ini (diskusi kelompok dan pleno) serta hasil yang diharapkan;  

3. mengajak peserta untuk menyepakati prinsip-prinsip diskusi dalam 

musrenbang ini;  

4. Kepala desa, Ketua Tim Penyusun/Sekdes, Ketua BPD (narasumber 

lainnya dapat juga memberikan masukan). 

 

b. Pemaparan dan Pembahasan 

5. Kepala Desa/Ketua Tim Penyusun RPJM Desa memaparkan secara 

umum susunan/outline dan mengulas hal-hal pokok mencakup 

prioritas pembangunan desa yang telah dituangkan dalam Rancangan 

Awal RPJM Desa; 

6. Kepala Desa/Ketua Tim Penyusun RPJM Desa meminta tanggapan 

dari peserta musrenbang atas proses penyusunan Rancangan Awal 

RPJM Desa mencakup langkah-langkah sebagai berikut; 

a. mengkaji kembali RPJM Desa khususnya Bab II Profil Desa, dan 

permasalahannya untuk dilakukan verifikasi, klarifikasi, dan 

penyamaan persepsi dengan peserta musrenbang;  

b. mengkaji kembali RPJM Desa Bab IV menyangkut arah kebijakan 

dan prioritas pembangunan desa (Bidang Program dan Kegiatan 

Indikatif) 5 (lima) tahun dan kesesuaiannya dengan program/ 

kegiatan per sektor/bidang yang telah dikonsultasikan dengan 

pemerintah daerah; 
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c. mengkaji kemampuan keuangan desa dalam mendukung rencana 

pembangunan jangka menengah desa dengan mengidentifikasi  

sumber pembiayaan yang berasal dari APBD, APBN dan sumber 

lainnya; 

d. menegaskan tidak semua kegiatan untuk pembangunan fisik/ 

infrastruktur melainkan ada perhatian yang seimbang kepada 

bidang program/kegiatan lainnya (kesehatan, pendidikan, 

pelatihan, ekonomi, dan sebagainya);  

e. sebaiknya di setiap bidang program disepakati pagu indikatif 

anggarannya dengan merujuk kepada pengalaman tahun 

sebelumnya, serta mengacu pada perkiraan kemampuan anggaran 

yang tersedia untuk tahun yang direncanakan (APB Desa, APBD, 

swadaya, dan sumber lainnya);  

f. sebaiknya bidang program/kegiatan yang sudah ditangani oleh 

pemerintah daerah (kabupaten, provinsi) dan pusat tidak perlu 

dianggarkan lagi oleh desa (misalnya, program Gerakan Sayang 

Ibu, program pengembangan ekonomi dan bantuan modal 

keluarga miskin/Gakin, PNPM-Perkotaan, PNPM-Perdesaan, 

PNPM-DTK, BKPG, dsb); 

 

c.  Diskusi Kelompok  

7. pembahasan untuk setiap bidang/sektor dapat dilakukan secara 

bersama dengan melibatkan wakil kelompok masyarakat. Dimana 

diskusi kelompok mengkaji arah kebijakan dan prioritas program 5 

(lima) tahun ke depan; 

8. masing-masing kelompok melakukan pendalaman dan saling 

memberikan tanggapan dan masukan, terutama melakukan verifikasi 

dari sumber data/informasi baru; 

 

d.  Diskusi Pleno 

9. setiap kelompok memaparkan hasil kelompoknya dan menjelaskan 

perubahan yang sudah dilakukan;  

10. peserta lain diberikan kesempatan untuk menanggapi sampai muncul 

kesepakatan apakah perubahan diterima/dikoreksi lagi;  

11. peserta mendalami kembali sumber daya dan pagu anggaran seluruh 

prioritas pembangunan, pembagian alokasi anggaran, jenis-jenis 

kegiatan, penerima manfaat, dan sasarannya. Peserta diajak melihat 
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apakah susunan kegiatan tersebut telah mencerminkan pilihan yang 

terbaik, berpihak pada kelompok rentan, masyarakat miskin, 

kelompok perempuan, korban konflik, dan sebagainya. 

12. peserta mendalami dan memastikan bahwa prioritas pembangunan 

memenuhi prnisip kesinambungan dengan dokumen lainnya, 

keberlanjutan program, keterpaduan antarsektor dan harmonisaai 

pemangku kepentingan yang terlibat; 

13. Buatlah resume dan catatan penting dari hasil pembahasan dalam 

rangka melengkapi draft Rancangan Awal RPJM Desa yang akan 

menjadi bahan pembahasan dalam musrenbang.  

 

e.  Penutup 

14. Kepala Desa/Ketua Tim Penyusun RPJM Desa atau fasilitator 

menyampaikan proses selanjutnya untuk finalisasi dokumen, hingga 

diterbitkannya SK Kepala Desa tentang RPJM Desa tersebut;  

15. Kepala Desa/Ketua Tim Penyusun RPJM Desa atau fasilitator 

menutup sesi ini dan menjelaskan rencana agenda berikutnya. 

 

Informasi dan Bahan Pendukung 

 Dokumen RPJMD (Kabupaten/Kota);  

 Hasil evaluasi RPJM Desa yang sudah/sedang berjalan;  

 Draf Rancangan Awal RPJM Desa yang direncanakan;  

 Program prioritas masing-masing SKPD; dan  

 Program daerah dan nasional yang masuk ke desa. 

 

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan 

Proses musrenbang RPJM Desa bukan acara seremonial yang separuh atau 

sebagian besar dari waktunya diisi dengan sambutan atau pidato. Inti dari 

musrenbang, bagaimana mendorong peserta secara aktif terlibat dalam setipa 

sesi pembahasan khususnya kelompok rentan, perempuan dan korban 

konflik. Pelaksanaan Musrenbang RPJM desa sebaiknya diumumkan secara 

terbuka minimal 7 (tujuh) hari sebelumnya agar penyelenggara dapat 

mensosialisasikan maksud dan tujuan musrenbang RPJM Desa kepada 

elemen masyarakat (siapa pun dapat saja menghadirinya karena forum ini 

adalah milik warga masyarakat desa). Peserta musrenbang RPJM Desa 



146 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Desa 

hendaknya mempertimbangkan komposisi--keterwakilan komponen 

masyarakat, dan perannya dalam diskusi dan pembuatan kesepakatan. 

   

 

Peserta Musrenbang RPJM Desa 
Komposisi peserta. Musrenbang RPJM Desa lebih optimal 
jika peserta yang dilibatkan berasal dari berbagai unsur 
atau komponen masyarakat yang ada di desa (individu 
atau kelompok) yang terdiri atas:  

 keterwakilan wilayah perencanaan (dusun/kampung/ 
lingkungan/RW/RT);  

 keterwakilan berbagai sektor (ekonomi/pertanian/ 
kesehatan/pendidikan/lingkungan);  

 keterwakilan kelompok usia (generasi muda dan 
generasi tua); 

 keterwakilan kelompok sosial dan perempuan (tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, 
korban konflik, dan kelompok rentan lainnya);  

 keterwakilan 3 (tiga) unsur tata pemerintahan (pemerintah desa, kalangan swasta/bisnis, 
masyarakat umum); dan 

 Keterwakilan berbagai organisasi yang menjadi pemangku kepentingan dalam upaya 
pembangunan desa. 

Kedudukan dan peran peserta. Dalam forum musrenbang peserta merupakan pelaku utama yang 
memiliki hak menyalurkan pendapat dan pengambilan keputusan. Peserta yang hadir sebagai sebagai 
wakil kelompok masyarakat yang menyuarakan aspirasi dan kebutuhan yang harus diperjuangkan 
dengan berpartisipasi secara aktif dalam proses musyawarah hingga pengambilan keputusan. 
Berpartisipasi secara aktif bukan berarti cerdas dan banyak bicara, melainkan juga mampu 
mendengarkan aspirasi dan pandangan orang lain serta menjaga agar musrenbang benar-benar 
menjadi forum musyawarah bersama 

 

Fasilitator sebagai pemandu proses musrenbang diperlukan untuk membantu 

persiapan dan pelaksanaan kegiatan dengan kriteria dan kemampuan 

memfasilitasi proses musrenbang (pengetahuan, keterampilan metodologis, 

pemahaman tentang konteks, memecah kebuntuan dan memberikan gagasan 

atau motivasi peserta. Alangkah baiknya fasilitator yang ditunjuk berasal dari 

unsur pemerintah desa atau tim penyusun RPJM Desa, karena mereka 

memahami substansi dan proses penyusunan dokumen perencanaan. 
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Peran Fasilitator Musrenbang Desa 
Perancang proses. Tim fasilitator bertugas untuk 
menyusun tahapan atau langkah-langkah proses 
musrenbang secara keseluruhan meliputi pra-
musrenbang desa, pelaksanaan, dan pasca-musrenbang 
desa. Perancangan proses menyangkut juga penyiapan 
nara sumber, jadual atau kalender kegiatan dan 
koordinasi dengan pihak terkait lainnya.  

Pengelola proses. Tim fasilitator berperan untuk 
memfasilitasi pelaksanaan musrenbang melalui 
pengelolaan proses kegiatan dan pembahasan secara 
keseluruhan (pra-musrenbang desa, pelaksanaan, dan 
pasca-musrenbang desa). Mengelola berarti menjaga 
agar setiap tahap dan langkah musrenbang berjalan 

sesuai rencana, mencapai tujuan, dan waktu. 

Pengelola kegiatan pertemuan/forum musyawarah. Tim fasilitator mengelola sebuah forum 
pertemuan atau rapat kerja dalam rangka pembahsan RPJM Desa dengan memfasilitasi proses 
musyawarah. Tim fasilitator berperan mengendalikan forum agar tercapai tujuan secara efektif, 
memanfaatkan sumber daya/fasilitas yang ada, pengaturan waktu, menyediakan materi, alat, dan 
bahan yang diperlukan, serta menegakkan aturan/prinsip-prinsip musyawarah. Disamping itu, tim 
fasiltator mengupayakan kelancaran proses dan lalu-lintas pembicaraan di antara peserta musyawarah 
agar berjalan dengan tertib, efektif, dan efisien. 

Nara sumber. Tim fasilitator hendaknya menguasai informasi, data, dan dokumen (profil desa, hasil 
kajian desa, dokumen RPJM Desa, peraturan dan kebijakan di tingkat desa, serta pemerintah daerah 
yang relevan), sehingga bisa dijadikan sumber informasi oleh peserta musrenbang. Peran sebagai 
sumber informasi ini terjadi baik pada saat pra-musrenbang maupun saat memfasilitasi pelaksanaan 

forum Musrenbang desa. 
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asil pembahasan rancangan dokumen RPJM Desa dalam forum 

musrenbang harus disepakati oleh seluruh peserta sebagai 

keputusan bersama yang mengikat para pemangku kepentingan 

untuk dilaksanakan. Kesepakatan yang dibangun menyangkut proses 

penyusunan dokumen dan substansi perencanaan (pokok-pokok kebijakan 

dan prioritas pembangunan desa lima tahun ke depan). Seluruh peserta harus 

memahami benar tema/topik/pokok materi RPJM Desa dan hal-hal yang 

diputuskan menjadi komitmen bersama, sehingga dikemudian hari tidak 

menimbulkan persoalan yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan 

sebagaimana telah ditetapkan dalam perencanaan. 

 Pada saat pembahasan RPJM Desa dalam forum musrenbang tim harus 

dipastikan bahwa seluruh kesepakatan yang dibuat terekam dan tercatat 

dengan memeriksa kembali dan memperbaiki hal-hal yang dianggap belum 

sesuai dengan keputusan yang telah diambil. Selanjutnya memformulasikan 

kembali dalam RPJM Desa dan meminta peserta dalam pleno untuk 

menyepatinya sebagai keputusan akhir. Pastikan agar dokumen tersebut 

lengkap dan siap dituangkan dalam berita acara kesepakatan musrenbang 

RPJM Desa. 

Selanjutnya, musrenbang desa diakhiri dengan penandatanganan 

naskah Berita Acara Musrenbang RPJM Desa oleh pimpinan musrenbang, 

notulis dan kepala desa yang disaksikan oleh peserta disertai penjelasan 

proses tindak lanjut, yaitu finalisasi dokumen RPJM Desa sampai terbit 

sebagai SK Kepala Desa.   

    

H 
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Pengertian 

Naskah Berita Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJM Desa adalah dokumen 

tertulis yang berisi resume pokok-pokok keputusan, catatan penting beserta 

lampirannya sebagai hasil kesepakatan musrenbang dalam pembahasan 

Rancangan Awal RPJM Desa yang ditandatangi secara resmi oleh pimpinan 

musrenbang, kepala desa, dan wakil dari peserta. Nas 

 

Tujuan 

Penetapan keputusan musrenbang dalam bentuk naskah Berita Kesepakatan 

Hasil Musrenbang RPJM Desa dimaksudkan untuk menetapkan keputusan 

hasil musrenbang RPJM Desa secara formal sebagai bentuk komitmen 

bersama para pemangku kepentingan untuk dijadikan acuan dalam 

perencanaan pembangunan desa dalam jangka menengah. Secara khusus 

kegiatan ini bertujuan: 

1. Menandatangi berita acara musrenbang RPJM Desa.  

2. Menutup kegiatan musrenbang RPJM Desa. 

 

Hasil yang Diharapkan 

 Berita acara musrenbang RPJM Desa. 

 Rekomendasi bagi Tim penyusun untuk memperbaiki rancangan 

akhir RPJM Desa. 

 

Prinsip-Prinsip Pelaksanaan 

 Tertib administrasi. Berita acara kesepakatan merupakan prosedur 

yang harus ditempuh sebagai kelengkapan administrasi 

(ketatausahaan) yang perlu dilakukan dengan mencatat dalam 

sebuah naskah tertulis tentang hal-hal penting yang menjadi 

keputusan musyawarah.  

 Komitmen bersama. Berita acara kesepakatan merupakan bentuk 

komitmen bersama untuk menindaklanjuti dan melaksanakan 

keputusan yang mengikat semua pihak.  
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Metode 

 Pemaparan naskah berita acara musyawarah. 

 Pertemuan atau Rapat kerja. 

 

Langkah-Langkah 

1. Musrenbang desa berakhir dengan penandatanganan Berita Acara 

Musrenbang desa.  

2. menyiapkan naskah berita acara serta lampiran lembar daftar nama 

dan kolom tanda tangannya.  

 

Sebaiknya sebelum sesi ini, naskah berita acara sudah dicetak (print) dan 
dibagikan kepada peserta untuk dikoreksi. Berikan kesempatan kepada 
peserta untuk memberikan masukan. Apabila ada perbaikan, naskah perlu 
dicetak (print) ulang setelah perbaikan. Apabila proses pemeriksaan ini 
dilakukan sebelumnya, peserta tidak perlu menunggu proses lebih lama. 

 

3. Pembacaan naskah berita acara dan penandatanganan oleh Ketua 

TPM, notulis, dan kepala desa (mengetahui). Sedangkan elemen-

elemen masyarakat yang mewakili peserta Musrenbang 

menandatangani di lembar lampiran daftar nama.  

4. Kepala desa/Ketua Tim Penyusun RPJM Desa atau fasilitator 

menyampaikan proses selanjutnya untuk finalisasi dokumen, hingga 

diterbitkannya Peraturan Desa (perdes) tentang RPJM Desa;  

5. Kepala desa/Ketua Tim Penyusun RPJM Desa atau fasilitator menutup 

sesi ini dan menjelaskan rencana agenda berikutnya. 

 

Informasi dan Bahan Pendukung 

 Draft Berita Acara Musrenbang. 

 Draft Rancangan Awal RPJM Desa yang direncanakan (lampiran);  

 

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan 

Dalam penyusunan naskah berita acara musrenbang, tim telah melakukan 

verifikasi dokumen dan memformulasikan hasil catatan (notulensi) ke dalam 

naskah kepakatan yang akan ditandatangi. Sebelum musrenbang disarankan 
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agar penyelenggara telah mempersiapkan draft naskah kesepakatan sesuai 

dengan format dalam Permendagri No. 66 Tahun 2007. Sebaiknya sebelum 

sesi ini, draft naskah berita acara dibagikan kepada peserta. Hal ini untuk 

mengantisipasi, jika terjadi perubahan atau perbaikan yang diperlukan, 

sehingga dapat secara langsung dikoreksi. Pada saat penutupan atau sesi akhir 

musrenbang dapat langsung dilakukan penandatanganan berita acara 

kesepakatan musrenbang RPJM Desa.  
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Lembar 18.1: Contoh Format Berita Acara Musrenbang RPJM Desa  

 

BERITA ACARA 
MUSRENBANG RPJM DESA 

 

 

 

Berkaitan dengan pelaksanaan Musrenbang Desa pembahasan RPJM-DESA …………....…… 

Kecamatan …………………………..…  Kabupaten/Kota  ……………………………..  provinsi 

………………………………… , maka pada hari ini 

 

 Hari dan Tanggal  : ……………………………………… 

 J a m     : ……………………………………… 

Tempat   : ……………………………………… 

 

Telah diselenggarakan Musrenbang RPJM-DESA yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok 

dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum 

dalam Daftar Hadir terlampir. 

 

Materi atau topic yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsure 

pimpinan rapat dan nara sumber sebagai berikut: 

 

Materi atau Topik 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber 

Pimpinan Rapat: …………….……………………………… dari ………………………………… 

Sekretaris/Notulis: ………….……………………………… dari ………………………………… 

Nara Sumber: 

1. ……………………….………………………………… dari ………………………………… 

2. ……………………….………………………………… dari ………………………………… 

3. ……………………….………………………………… dari ………………………………… 

4. ……………………….………………………………… dari ………………………………… 

5. ……………………….………………………………… dari ………………………………… 

 

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terkait dokumen RPJM-DESA selanjutnya seluruh 

peserta musyawarah menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi 

Keputusan Akhir dari Musrenbang Desa, yaitu; 
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……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Keputusan diambil secar musyawarah dan mufakat. 

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat 

dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

…………………………….. tanggal …………………………… 

 

Pimpinan Musrenbang       Notulen/Sekretaris 

 

 

(__________________)       (________________) 

Mengetahui, 

Kepala Desa 

 

 

 

(__________________) 

 

 

Mengetahui dan Menyetujui, 

Wakil dari Peserta Musrenbang RPJM Desa 

 

 

 

No. Nama Alamat Tanda Tangan 

    

    

    

    

    

 

 

Catatan: 
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enyusunan Rancangan Akhir RPJM Desa dilakukan untuk mem-

finalisasi rancangan awal yang telah disusun berdasarkan hasil 

kesepakatan dalam forum musrenbang desa. Rancangan Akhir RPJM 

Desa sebagai hasil final dari proses teknokratis, aspiratif-politis, dan 

partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak agar dokumen yang dihasilkan 

benar-benar telah melalui uji-konsultasi publik dengan memperhatikan 

kebutuhan masyarakat.  

Hasil kesepakatan penyusunan dokumen Rancangan Awal RPJM Desa 

yang telah dibahas bersama dalam forum musrenbang desa menjadi acuan 

untuk difinalisasi sebagai dokumen Rancangan Akhir RPJM Desa. 

Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir RPJM Desa merupakan tahapan 

akhir kegiatan dari proses teknis perencanaan yang muatan isinya hampir 

sama dengan Rancangan Awal RPJM Desa dengan beberapa penambahan 

atau perbaikan seperlunya, setelah dibahas bersama seluruh stakeholder 
melalui forum Musrenbang RPJM Desa.  

Dokumen Rancangan Akhir RPJM Desa merupakan draft yang akan 

menjadi acuan bagi tim perencana untuk menyusun Rancangan Akhir RPJM 

Desa peka konflik. Dokumen ini menjadi landasan bagi pemerintah desa 

untuk menetapkan pengambilan keputusan dalam bentuk rancangan 

peraturan desa (perdes) sebagai sebuah proses politis untuk menjadikan 

RPJM Desa sebagai arahan dan kebijakan pembangunan untuk 5 (lima) tahun 

ke depan.  

P 
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Pengertian 

Penyusunan rancangan akhir RPJM Desa merupakan serangkaian kegiatan 

penulisan kembali dokumen RPJM Desa berdasarkan hasil kajian desa, 

konsultasi dan pembangasan dengan komponen masyarakat serta 

musrenbang desa yang telah dilakukan meliputi, penetapan kerangkan isi 

dokumen, drafting, perumusan bidang/topik bahasan, analisis topik dan 

penetapan usulan program pembangunan desa selama 5 (lima) tahun. 

 

Tujuan 

Penyusunan Rancangan Akhir RPJM Desa dimaksudkan untuk 

memfinalisasi penyajian (informasi/data) dokumen perencanan secara 

tertulis terkait arah kebijakan, strategi, dan prioritas pembangan 5 (lima) 

tahun ke depan yang telah disepakati dalam kegiatan musrenbang RPJM 

Desa. Secara khusus pengkajian ini bertujuan: 

 mengidentifikasi kerangka acuan (outline) penulisan RPJM Desa; 

 finalisasi rumusan tema/bidang/topik pembahasan sesuai dengan 

hasii kajian profil desa, dinamika konflik, kajian RPJM Desa dan 

analisis keuangan desa ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

 Menyusun dokumen Rancangan Akhir RPJM Desa yang akan 

ditetapkan dalam bentuk peraturan desa. 

 

Hasil yang Diharapkan 

Dokumen Rancangan Akhir RPJM Desa berisi informasi/data lengkap yang 

mencakup hal-hal berikut: 

 Gambaran umum kondisi dan prediksi desa 

 Rumusan visi dan misi desa 

 Isu strategis dan prioritas pembangunan desa 

 Strategi pembangunan desa 

 Perkiraan kemampuan keuangan desa dan ketersediaan biaya 

pembangunan selama 5 (lima) tahun. 

 Arah kebijakan keuangan termasuk perkiraan pagu indikatif 
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Prinsip-Prinsip Pelaksanaan 

 Rancangan Akhir RPJM Desa sebagai sebuah dokumen perencanaan 

jangka menengah desa lengkap. 

 Rancangan Akhir RPJM Desa telah mengakomodasi berbagai 

kepentingan dan aspirasi yang berkembangan dalam masyarakat. 

 Rancangan Akhir RPJM Desa telah melalui proses kajian desa dan 

analisis konflik, sehingga tidak menimbulkan permasalahan di 

kemudian hari. 

 Telah melalui konsultasi publik dan kesepakatan musrenbang RPJM 

Desa yang dibangun pada tahap sebelumnya.  

 Penyusunan Rancangan Akhir RPJM Desa secara teknis dilakukan 

oleh Tim/Kelompok Kerja. 

 

Metode 

 Pemaparan. 

 Kelompok Kerja. 

 Penulisan Rancangan Akhir RPJM Desa. 

 

Langkah-Langkah 

1. Persiapkan dokumen Rancangan Awal RPJM Desa yang telah 

disepakati dalam forum Musrenbang RPJM Desa; 

2. lakukan telaah materi yang tertuang dalam Naskah Kesepakatan 

Hasil Musrenbang RPJM Desa; 

3. lakukan verifikasi kelengkapan teknis dari hasil kesepakatan 

Musrenbang desa, seperti program, lokasi, indikator, volume, standar 

satuan dan harga, kriteria yang digunakan, dan format teknis lainnya; 

4. periksa kembali dokumen RPJM Desa untuk memastikan perbaikan 

rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musrenbang; 

5. konfirmasikan ulang tentang prioritas program/kegiatan desa yang 

akan dilaksanakan oleh SKPD di tingkat kabupaten/kota yang 

direncanakan; 

6. formulasikan (tuliskan) kembali, jika ditemukan beberapa substansi 

materi dokumen berdasarkan masukan dari berbagai pihak; dan 
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7. Finalisasikan secara teknis sebagai dokumen akhir RPJM Desa. 

 

Informasi dan Bahan Pendukung 

 Rancangan Awal RPJM Desa 

 Naskah berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJM Desa. 

 

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan 

Dalam penyusunan dokumen Rancangan Akhir RPJM Desa perlu 

diperhatikan sinkronisasi antardokumen perencanaan. Rancangan Akhir 

RPJM Desa dapat digunakan sebagai lampiran kelengkapan Naskah 

Akademik Rancangan Perda RPJM Desa. Selanjutnya  Rancangan Akhir 

RPJM Desa lengkap dan telah disahkan dalam bentuk perdes menjadi satu-

satunya dokumen perencanaan jangka menengah desa. 

Keterlibatan BPD, lembaga swadaya, kelompok rentan dan pihak 

lainnya dalam beberapa tahapan teknis penyusunan dokumen RPJM Desa 

sangat penting untuk mengawal proses dan substansi yang harus 

diperjuangkan, hingga menjadi sebuah keputusan bersama antara pemerintah 

desa dan masyarakat yang mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. 

Disamping itu, agar terjadi sinergisitas antara pemangku kepentingan yang 

terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran, sehingga tidak terjadi 

kesalahpahaman dan ketidakkonsistenan baik secara substansi perencanaan 

maupun proses yang harus dilalui. Keterlibatan sejak awal dari BPD, lembaga 

swadaya, swasta, kelompok perempuan, dan kelompok rentan dalam 

penyusunan RPJM Desa dapat mempercepat proses penyusunan dan 

mendekatkan kebutuhan perencanaan yang bersifat teknokratis-adminitratif 

dengan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini juga dapat 

mengurangi resistensi dari berbagai pihak atau kelompok terhadap rencana 

pembangunan yang ditetapkan. 
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eraturan desa (perdes) merupakan salah satu bentuk peraturan desa 

yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan 

masyarakat desa yang digunakan dalam penetapan perdes RPJM Desa 

sebagai instrumen legalitas perencanaan pembangunan yang telah melalui 

proses penyusunan teknokratis, penggalian aspirasi dan kebutuhan serta 

persetujuan dalam musrenbang desa. Penetapan perdes RPJM Desa 

merupakan tahapan terakhir dari keseluruhan proses penyusunan RPJM 

Desa. Dimana, hasil Rancangan Akhir RPJM Desa lengkap ditetapkan 

menjadi kebijakan pembangunan dalam bentuk perdes RPJM Desa. tahapan 

ini menjadi momen penting bagi BPD untuk mengambil peranan dalam 

pengambilan keputusan melalui proses legislasi. RPJM Desa sebagai 

dokumen pembangunan akan memiliki kekuatan mengikat bagi semua pihak 

dan menjadi dokumen resmi pembangunan untuk 5 (lima) tahun. Oleh 

karena itu perlu dilakukan pembahasan secara komprehensif oleh BPD 

melalui mekanisme atau tata tertib pembahasan dengan melibatkan 

masyarakat. Selanjutnya, perdes RPJM Desa yang telah disahkan akan 

menjadi acuan dokumen perencanaan jangka menengah desa yang telah 

berketetapan hukum. Rancangan perdes yang telah disetujui bersama antara 

Kepala Desa dan BPD dibahas kemudian ditetapkan menjadi perdes. Sejak 

rancangan perdes disetujui bersama, maka rancangan perdes tersebut sah 

menjadi perdes. Kalimat pengesahan beserta tanggal jatuh sahnya, harus 

dibubuhkan pada halaman terakhir perdes sebelum pengundangan naskah 

perdes dalam Lembaran Desa. 

P 
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Pembahasan Rancangan Perdes RPJM Desa 
Pembahasan Rancangan Perdes RPJM Desa menjadi kewenangan pemerintah desa dalam hal ini 
Kepala Desa dan BPD, namun demikian proses pembahasan hendaknya melibatkan elemen 
masyarakat sipil agar memiliki legitimasi yang kuat. Proses pembahasan rancangan perdes ini perlu 
menghadirkan perwakilan kelompok atau organisasi masyarakat, serta pelaksanaan pembahasan 
diselenggarakan secara terbuka. Diharapkan masyarakat secara aktif mengikuti dan mamantau 
proses pembahasan. Dalam pembahasan ini, BPD mengkaji catatan dan rekomendasi dari Kepala 
Desa cq Sekretaris Desa atas naskah rancangan perdes RPJM Desa, dan memeriksa apakah telah 
diakomodasi dalam naskah yang disampaikan kepala desa untuk dibahas bersama BPD. 

Pembahasan Rancangan Perdes RPJM Desa merupakan proses interaksi dan pembelajaran 
yang sangat penting untuk menghasilkan produk kebijakan yang berkualitas dan dapat diterima 
oleh semua pihak serta tidak menimbulkan konflik dalam pelaksanaan kebijakannya. Pembahasan 
dilakukan oleh pemerintah desa dengan melibatkan komponen masyarakat yang dilakukan secara 
terbuka dan transparan, sehingga masyarakat dapat memahami dan memberikan masukan serta 
dukungan berupa rancangan Perdes RPJM Desa yang akan dijadikan kebijakan dalam perencanaan 
pembangunan desa. 

. 

Pengertian 

Peraturan desa atau perdes adalah peraturan perundang-undangan yang 

ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. 

Peraturan ini berlaku di wilayah desa tertentu. Peraturan Desa merupakan 

penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa 

setempat. Peraturan desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum 

dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Masyarakat 

berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka 

penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan desa. Dalam rangka 

pelaksanaan peraturan desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa 

dan Keputusan Kepala Desa (Wikipedia.org). 

 

Tujuan 

Penetapan perdes RPJM Desa dimaksudkan untuk mengundangkan 

dokumen RPJM Desa dalam bentuk peraturan yang mengikat semua pihak 

dan memiliki landasan yuridis dalam pelaksanaannya. Kegiatan ini bertujuan 

untuk melakukan pembahasan rancangan perdes RPJM Desa dan 

menetapkannya menjadi perdes RPJM Desa sebagai dokumen resmi 

perencanaan untuk pemerintah desa dan dicatat dalam Lembaran Desa.  

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_Desa
http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Permusyawaratan_Desa
http://id.wikipedia.org/wiki/Desa
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Hasil yang Diharapkan 

Dokumen Perdes RPJM Desa lengkap, mencakup: 

 Ketentuan Umum. 

 Tata Cara Penyusunan dan Penetapan RPJM Desa. 

 Mekanisme Pengambilan Keputusan Penetapan RPJM Desa. 

 Ketentuan Penutup. 

 Lampiran Dokumen RPJM Desa. 

 

Prinsip-Prinsip Pelaksanaan 

 Perdes RPJM Desa sebagai kelengkapan administratif-substantif dan 

legal harus jelas rumusan tujuan, kelembagaan atau organ 

pembentukan yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, 

keterlaksanaan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan 

rumusan, keterbukaan, dan partisipatif. 

 Perdes merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-

masing desa dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. 

 Perdes RPJM Desa membutuhkan partisipasi masyarakat agar hasil 

akhir dari peraturan ini dapat memenuhi aspek keberlakuan hukum 

dan dapat dilaksanakan sesuai tujuan pembentukannya. Partisipasi 

masyarakat dalam hal ini dapat berupa masukan dan sumbang 

pikiran dalam perumusan substansi pengaturan perdes. 

 

Asas Muatan Perdes dan Partisipasi Masyarakat 
Dalam menyusun peraturan desa terdapat batasan yang harus dijadikan acuan umum dalam 
penyusunan paraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan pasal 5 UU No. 10/2004, dalam 
menyusun peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan 
perundang-undangan yang baik, meliputi: 

a. Kejelasan tujuan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai 
tujuan yang jelas yang hendak dicapai; 

b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis peraturan perundang-
undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang 
berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, 
bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang; 

c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-
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undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis 
perundang-undangannya; 

d. dapat dilaksanakan, bahwa dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus 
memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut dalam masyarakat, baik 
secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis; 

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena 
memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat, 
berbangsa, dan bernegara; 

f. kejelasan rumusan; bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan 
teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistimatika, dan pilihan kata atau 
terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan 
berbagai macam interprestasi dalam pelaksanaannya; dan 

g. keterbukaan; bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari 
perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan 
demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk 
memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. 

Satu hal penting yang tidak boleh terlewatkan adalah partisipasi masyarakat dalam proses 
penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 53 UU No. 10/2004 
yang menyatakan bahwa masyarakat berhak memberi masukan secara lisan atau tertulis dalam 
rangka penetapan maupun pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan 
daerah. Dari ketentuan ini kita dapat melihat apakah ruang bagi partisipasi masyarakat hanya terbuka 
bagi penyusunan dan penetapan Undang-undang dan peraturan daerah. Bagaimana dengan 
penyusunan dan penetapan produk hukum yang lain, seperti Peraturan Pemerintah dan Keputusan 
Presiden yang juga seringkali membebani rakyat. Selain terbukanya ruang partisipasi, bagaimana 
dengan jaminan terhadap nasib masukan yang diberikan kepada pengambil kebijakan dalam arti 
tersediakah ruang bagi hak masyarakat untuk menanyakan argumentasi penolakan suatu masukan 
dari masyarakat terhadap suatu rancangan peraturan perundang-undangan. 

Gagasan partisipasi memungkinkan keterlibatan masyarakat desa dalam proses politik di 
tingkat desa, terutama dalam proses pengambilan kebijakan publik di desa. Partisipasi masyarakat 
dalam kegiatan politik ini merupakan upaya untuk melakukan pembatasan kekuasaan, untuk 
melakukan kontrol sosial terhadap praktek penyelenggara pemerintahan desa. Dengan adanya 
partisipasi dalam kegiatan politik, maka pemerintahan desa harus mempertimbangkan kepentingan 
rakyat desa sebagai dasar pengambilan keputusan publik. 

  Partisipasi masyarakat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam mengakomodasikan 
kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Untuk mewujudkan good 
governance, maka dipandang perlu diatur peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara. 
Pemberian ruang kepada masyarakat untuk berperan serta ini sesuai dengan prinsip keterbukaan 
dalam negara demokrasi. Prinsip ini mengharuskan Penyelenggara Negara (pemerintahan) membuka 
diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif 
mengenai Penyelenggaraan negara. 

Sumber: Slamet Luwihono, 02 October 2007 dalam http://www.percik.or.id/index.php?option=com_ 
content&task=view&id=21&Itemid=38 

  

http://www.percik.or.id/index.php?option=com_%20content&task=view&id=21&Itemid=38
http://www.percik.or.id/index.php?option=com_%20content&task=view&id=21&Itemid=38
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Metode 

 Pemaparan Rancangan Perdes RPJM Desa. 

 Diskusi dan Tanya Jawab. 

 Konsultasi dan asistensi. 

 Musyawah dan pengambilan keputusan. 

 

Langkah-Langkah 

1. rancangan Perdes RPJM Desa yang telah disetujui dalam forum 

musrenbang desa disampaikan kepada pemerintah desa untuk 

dilakukan pembahasan dengan melampirkan dokumen pendukung 

lainnya; 

2. Tim Penyusun/Sekretaris Desa mempersiapkan surat Kepala Desa 

kepada pimpinan BPD guna menyampaikan rancangan perdes dan 

keterangan pemerintah desa mengenai rancangan Perdes RPJM Desa; 

3. Rancangan Perdes RPJM Desa yang yang telah disampaikan oleh 

kepala desa bersama BPD, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak 

diterima BPD, harus dilakukan pembahasan. Tim yang diberikan 

tugas untuk melakukan pembahasan rancangan perdes wajib 

melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi 

dalam pembahasan rancangan perdes di BPD kepada kepala desa 

untuk memperoleh arahan; 

4. pembahasan rancangan perdes RPJM Desa di BPD dilakukan oleh 

BPD bersama kepala desa yang diatur dalam peraturan tata tertib 

BPD; 

5. mereview konsep rancangan perdes RPJM Desa dikaitkan dengan 

kesepakatan publik yang pernah dicapai pada tahap-tahap 

sebelumnya; 

6. seluruh komponen masyarakat dapat memantau dan menjaga agar 

pembahasan tidak menyimpang dari substansi RPJM Desa yang 

tertuang di dalam rancangan perdes RPJM Desa; 

7. dalam situasi tertentu, tim yang dibentuk oleh pemerintah desa dapat 

membantu dalam menjelaskan dan mengklarifikasi konsep atau 

rumusan yang tertuang dalam rancangan perdes RPJM Desa; 

8. mencatat keberatan BPD atau perubahan yang dilakukan BPD; 
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9. menetapkan perdes RPJM Desa secara resmi dan menuangkannya 

dalam Lembaran Desa;  

10. pemerintah desa mensosialisasikan perdes RPJM Desa kepada 

masyarakat. 

 

Informasi dan Bahan Pendukung 

 Rancangan Perdes RPJM Desa. 

 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan  

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4389). 

 

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan 

Dalam pembahasan Rancangan Perdes RPJM Desa perlu diperhatikan 

berbagai aspek aturan perundang-undangan agar proses penetapan 

Rancangan Perdes RPJM Desa benar-benar dilakukan secara partisipatif 

melibatkan pemangku kepentingan terutama masyarakat agar kebijakan yang 

dikeluarkan dapat diterima semua pihak. Tahap Pelembagaan Dokumen 

RPJM Desa, merupakan proses legislasi penetapan dokumen RPJM Desa ke 

dalam Peraturan Desa. Kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi Peraturan 

Desa tentang RPJM Desa tersebut kepada masyarakat dan berbagai 

pemangku kepentingan (desa, kecamatan, Unit Pelaksana Teknis Daerah 

[UPTD] atau kepanjangan SKPD di kecamatan). Dokumen publik wajib 

disebarluaskan kepada masyarakat. 
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Lembar 20.1: Contoh Format Perdes RPJM Desa  

 

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA .......................... 
KECAMATAN ....................................... 

DESA ................................ 
Jalan. ........................................................................................... 

______________________________________________________________________________ 

 

KEPALA DESA ............................... 

KECAMATAN .........................., KABUPATEN/KOTA ........................... 

PERATURAN DESA 

NOMOR : ................. TAHUN .......... 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA) 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DESA ....................... 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka RPJM-Desa perlu dibuat peraturan desa yang 

merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan 

perencanaan pembangunan desa; 

b. bahwa untuk menetapkan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud huruf a, 

diperlukan adanya peraturan desa; 

c. bahwa untuk menjabarkan dan melengkapi peraturan tersebut 

diperlukan keputusan kepala desa; 

d. bahwa dalam menjalankan kebijakan tertentu, diperlukan rekomendasi 

dan petunjuk teknis. 

  

Mengingat: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang 

Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, tentang Kader 

Pemberdayaan masyarakat; 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang 

Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan; 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, tentang 

Perencanaan Pembangunan Desa; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang 

Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan; 

6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota..................., Nomor : ......................... 

Tahun ......, tentang ................................................................... 
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DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

DAN 

KEPALA DESA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG .......................................... 

......................................................................................................................... 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 

(1) Pemerintahan Desa adalah pemerintahan desa ................................................. dan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD)...................................... 

(2) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa. 

(3) Peraturan desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD. 

(4) (4). Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan 

merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang 

menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 

(5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah 

dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat arah kebijakan 

pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program, program 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke 

wilayahan, disertai dengan rencana kerja. 

(6) Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah 

dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari 

RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbang-

kan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, 

rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh 

pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat 

dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 

(7) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang 

selanjutnya disingkat LPM/LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai 

dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan 

masyarakat. 

(8) Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota 

masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat 

berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif. 

(9) Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar 

keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan 

sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa. 
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BAB II 

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA 

Pasal 2 

(1) Rencana RPJM-Desa dapat diajukan oleh pemerintahan desa; 

(2) Dalam menyusun rancangan RPJM-Desa, pemerintahan desa harus memperhatikan 

dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh 

LPM/LKMD; 

(3) Rancangan RPJM-Desa yang berasal dari pemerintahan desa disampaikan oleh kepala 

desa kepada pemangku kepentingan yaitu LPM/LKMD, LK, PKK-Desa, KPM, Tokoh 

Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya; 

(4) Setelah menerima rancangan RPJM-Desa, pemerintahan desa melaksanakan Musrenbang 

desa untuk mendengarkan penjelasan kepala desa tentang perencanaan pembangunan 

desa; 

(5) Jika rancangan RPJM-Desa berasal dari pemerintahan desa, maka pemerintahan desa 

mengundang LPM/LKMD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh; 

(6) Masyarakat, dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang-Desa membahas RPJM Desa; 

(7) Setelah dilakukan Musrenbang-Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka 

pemerintahan desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan 

pemerintah desa serta LPM/LKMD dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan 

persetujuan BPD atas rancangan RPJM-Desa menjadi RPJM-Desa yang dituangkan dalam 

Peraturan Desa; dan 

(8) Setelah mendapat persetujuan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), 

maka kepala desa menetapkan RPJM-Desa, serta memerintahkan sekretaris desa atau 

kepala urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran desa. 

 

BAB III 

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

PENETAPAN RPJM-DESA 

Pasal 3 

(1) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk 

mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPM/LKMD atau sebutan lain dalam forum 

Musrenbang-Desa; 

(2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan 

pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat. 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM-Desa ini akan diatur oleh 

keputusan kepala desa. 
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Pasal 5 

Peraturan Desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini 

dengan menempatkannya dalam lembaran desa. 

 

Ditetapkan di Desa ...................... 

pada tanggal ....................... 

KEPALA DESA .................................................. 

Diundangkan di Desa 

Pada tanggal ......................... 

Sekretaris Desa 

 

 

(……………………………..) 
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[Tiga] 

Pelembagaan  
RPJM Desa 
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PJM Desa yang telah disahkan harus disosialisasikan kepada 

masyarakat agar mereka memahami substansi perencanaan dan 

berkomitmen untuk melaksanakannya. RPJM Desa merupakan cetak 

biru (blue print) yang tidak akan bermakna, jika tidak dijadikan acuan bagi 

pemerintah desa dan komponen masyarakat lainnya untuk mewujudkannya. 

Proses yang cukup panjang dan melelahkan dalam menyusun RPJM Desa 

jangan sampai kandas hanya sebatas menghasilkan dokumen saja tetapi tidak 

diintegrasikan dalam kehidupan pemerintahan desa. Oleh karena itu, 

sosialisasi diperlukan agar seluruh pemangku kepentingan menyadari betapa 

pentingnya RPJM Desa sebagai kerangka acuan dalam merumuskan program 

dan kegiatan tahunan termasuk dalam menetapkan besaran anggaran yang 

diperlukan. Dalam RPJM Desa sudah jelas ditetapkan arah kebijakan dan 

prioritas pembangunan termasuk target capaiannya selama 5 (lima) tahun ke 

depan untuk mencapai visi dan misi desa.  

Sosialisasi sangat diperlukan agar masyarakat memahami apa yang 

telah direncanakan sejak awal akan membantu membangun perubahan 

kehidupan mereka ke depan yang lebih baik. Disamping itu untuk 

mengartikulasikan kembali beberapa arah pembangunan penting yang perlu 

mendapat perhatian dan dukungan masyarakat. Menghindari kesimpang-

siuran informasi terkait perubahan dan perbaikan dari rancanagan awal 

hingga rancangan akhir yang telah disahkan sebagai dokumen resmi 

perencanaan melalui perdes RPJM Desa.  

 

R 
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Pentingnya sosialisasi RPJM Desa 
 

Sosialisasi diibaratkan membuka pintu gerbang komunikasi dan dialog antara 
pemimpin dan masyarakat yang dipimpinnya agar kebijakan dan prioritas 
pembangunan yang ditetapkan dalam RPJM Desa dapat diterima dengan baik oleh 
semua pihak. Hal Ini akan menentukan dukungan dan keterlibatan masyarakat di 
dalam pengelolaan programnya. Kebanyakan program yang bersifat prasarana fisik, 
kurang menyentuh aspek non teknis dalam membangun pondasi hubungan kemitraan 
dengan masyarakat. Masyarakat dijadikan sasaran dan pemanfaat program, bukan 
mitra program. 

 

Sosialisasi atau pemasyarakatan perdes tentang RPJM Desa menjadi langkah 

penting yang harus dilakukan pemerintah desa dalam rangka 

menindaklanjuti program yang telah dicanangkan. Kegiatan sosialisasi 

tidaklah sekedar memberikan informasi tentang prioritas program 

pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, tetapi 

juga untuk menggalang dukungan berbagai kelompok masyarakat terhadap 

upaya pemerintah desa dalam melaksanakan fungsinya mendorong 

percepatan pelaksanaan pembangunan. Sosialisasi RPJM Desa sangat penting 

dengan pertimbangan sebagai berikut: 

 

 Mayarakat harus memahami bahawa proses perencanaan membutuhkan 

waktu yang cukup untuk menghasilkan sebuah dokumen yang dapat 

memberikan informasi yang lengkap tentang kondisi, karakteritik dan 

harapan masyarakat ke depan.  

 Pemahaman bersama tentang arah kebijakan dan prioritas pembangunan 

desa perlu dibangun melalui dialog antarkelompok kepentingan agar 

dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan gejolak sosial, keresahan, 

penolakan dan kesalahpahaman (mis-interpretasi) dalam menterjemah-

kan program yang telah ditetapkan. 

 Setiap individu atau kelompok berhak memperoleh informasi yang 

lengkap dan benar tentang rencana pembangunan yang dapat 

mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap 

kehidupan masyarakat.  

 Diperoleh dukungan moril dan materil dari berbagai komponen 

masyarakat dalam upaya mewujudkan prioritas pembangunan desa yang 

telah di tetapkan dalam RPJM Desa. 
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 Memberikan informasi yang lengkap untuk membuka peluang 

keterlibatan pihak lain (pemerintah daerah kabupaten/kota, provinsi, 

pusat, donor, dan pihak swasta) untuk mendukung sumber daya dan 

pembiayaan dalam pelaksanaan program pembangunan desa.  

 

Kaidah Pelaksanaan Sosialisasi RPJM Desa 
Pelibatan tokoh masyarakat setempat. Pada umumnya tokoh masyarakat 

masih menjadi panutan yang fatwanya relatif dipercaya dan efektif dalam 

mempengaruhi pandangan, sikap, dan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, 

harus diciptakan suasana yang memungkinkan tokoh masyarakat untuk  

mendukung dalam merumuskan program aksi yang akan dilaksanakan agar 

mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab untuk mewujudkannya. 

Kegatan sosialisasi perdes RPJM Desa, pemerintah desa atau fasilitator harus 

mampu menciptakan suasana kekeluargaan yang memungkinkan tokoh 

masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam merumuskan rencana aksi 

setelah di sahkannya dokumen perencanaan  desa yang akan dilaksanakan 

agar mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab untuk mewujudkan-

nya. 

Legitimasi kebijakan menyangkut keberadaan dokumen RPJM Desa 

sebagai saah satu produk kebijakan yang harus didukung dan dilaksanakan 

bersama dari berbagai pihak. Arah kebijakan dan prioritas program 

pembangunan yang telah dirumuskan perlu dikomunikasikan dan 

dikonsultasikan dengan pakar, kalangan intelektual, kalangan pemuda, 

kelompok perempuan, tokoh agama, untuk memperoleh legitimasi sesuai 

kebutuhan. 

Kegiatan sosialisasi harus dikoordinasikan dengan berbagai pihak yang 

berkepentingan terhadap pelembagaan RPJM Desa. Biasanya, sosialisasi 

dipadukan dengan kegiatan sejenis pada kelompok sasaran yang sama, sebab 

masyarakat kurang menyukai kegiatan komunikasi, penyuluhan, pengarahan 

dan sejenisnya yang cenderung menginformasikan kepentingan pemerintah 

untuk mempengaruhi mereka. Terlebih, jika pesan atau kegiatan tersebut 

menimbulkan perbedaan kepentingan karena menempatkan masyarakat 

sebagai objek bukan pelaku yang berkepentingan terhadap keberhasilan 

RPJM Desa yang telah disepakati bersama. 

Memanfaatkan kearifan lokal dalam menyampaikan gagasan, ide, 

informasi dan pokok pikiran yang terdapat dalam RPJM Desa. Umumnya 

warga telah memiliki sistem nilai, kebiasaan dan aturan tersendiri dalam 

mengelola suatu kegiatan. Pertemuan rutin, pengajian, ceramah keagamaan 
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pada setiap hari besar, kenduri, rembug desa, pagelaran seni dan kegiatan 

lain yang telah menjadi pola komunikasi antarwarga. Kegiatan ini tentunya 

dapat membantu dalam mensosialisasikan arah kebijakan dan program 

pembangunan desa dengan cara-cara yang dapat diterima--sesuai kebiasaan 

masyarakat setempat. 

Pemantauan khalayan sasaran sosialisasi untuk menjaga konsistensi 

dan kesinambungan pesan yang disampaikan. Pemantauan diperlukan untuk 

mengenal pola dan dinamika perubahan khalayak sasaran terhadap informasi 

yang diterimanya (menolak, menerima, mendukung atau tidak peduli). Hal 

ini menjadi dasar dalam menjaga hubungan antara penyampai pesan dengan 

sasaran (masyarakat). Ketepatan sasaran merupakan aspek penting yang 

berpengaruh kuat terhadap efektivitas penyampaian infromasi RPJM Desa, 

sementara tingkat perubahan pandangan dan sikap masyarakat sangat 

dipengaruhi cara, ragam pesan dan perkembangan lingkungan psikologis 

yang terjadi. 

 

Memahami Karakteristik Sasaran 
Upaya pemberian informasi mempertimbangkan karakteristik sasaran karena 

mereka memiliki latar belakang yang berbeda baik dari segi sosiologis, 

budaya, pengalaman, pendidikan, ekonomi, dan pengalaman. Salah satu cara 

yang ditempuh dengan mendialogkan kepentingan dan kebutuhan 

komunitas yang dPJM Desa. Sukses sosialisasi yang dilakukan, apabila para 

pemangku kepentingan dapat menjelaskan kedudukan RPJM Desa sebagai 

sarana pendorong  kehidupan masyarakat. Setiap elemen masyarakat 

memahami, menerima dan mendukung kebijakan pembangunan dan 

prioritas kegiatannya dengan baik.  

Pemangku kepentingan yang menjadi sasaran, adalah orang 

perorangan atau kelompok baik yang terikat secara  organisasi/institusi 

maupun kapasitasnya sebagai individu, kelompok, keluarga atau atas nama 

institusi yang menjadi obyek penyampaian informasi terkait pelembagaan 

RPJM Desa. Sasaran kegiatan sosialisasi sangat beragam, namun dapat 

dikatagorikan sebagai berikut: (a) sasaran sosialisasi adalah pihak-pihak 

secara langsung atau tidak langsung menerima manfaat atas prioritas 

program yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJM Desa; (b) menerima 

dampak atas diselenggarakannya program pembangunan, dan (c) berpotensi 

mempengaruhi penerima manfaat atas diselenggarakannya program 

pembangunan. 
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Proses sosialisasi juga 
merupakan proses 

seseorang pemimpin 
atau fasilitator desa 

mampu melebur/ 
menyatu dan 

memahami masyarakat 
dari kacamata 

perannya dalam 
pembangunan. Akan 

berbeda cara kita 
memahami masyarakat 

apabila kita menjadi 
warga masyarakat 

dengan bila kita 
menjadi bagian dari 
masyarakat sendiri. 

 

Proses Sosialisasi 
Sosialisasi atau pemasyarakatan perdes tentang RPJM Desa menjadi 

langkah penting yang harus dilakukan pemerintah desa dalam rangka 

menindak-lanjuti program yang telah ditetapkan. Proses sosialisasi 

perdes RPJM Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama tim 

tentunya membutuhkan persiapan dan kematanagan dalam 

menyampaikan informasi kepada masyarakat, karena latar belakang 

yang beragama. Diperlukan kemampuan komunikasi yang baik agar 

apa yang disampaikan diterima dan tidak mengganggu pemahaman 

terhadap budaya, adat dan kebiasaan masyarakat setempat. Tidak 

selamanya penggunaan teknologi media secara efektif dapat digunakan 

dan dapat diterima oleh kelompok tertentu akibat kesenjangan 

kultural dan nilai yang mereka yakini selama ini. Tim mungkin akan 

menghadapi kesulitan karena masyarakat perdesaan untuk pertama 

kalinya diperkenalkan dengan teknologi perencanaan yang lebih 

administratif, rumit, dan membutuhkan pemahaman yang dalam 

meskipun beberapa instrumen analisis dibuat sangat sederhana. 

Respon masyarakat ketika disampaikan hasil kesepakatan musrenbang dan 

keberadaan RPJM Desa sebagai dokumen acuan pembangunan tentunya 

akan ditanggapi secara berbeda-beda. Perlu waktu bagi masyarakat untuk 

bisa mencerna dan memahami mengapa RPJM Desa diperlukan dengan 

prespektif perdamaian yang sulit diterjemahkan secara langsung. 

 Bagan berikut menjelaskan siklus atau proses sosialisasi RPJM Desa 

dapar diselenggarakan mencakup: (1) Dokumen RPJM Desa sabagai sumber 

informasi yang akan disosialisasikan (2) kajian kebutuhan sosialisasi (3) 

menyusun rencana aksi (4) pertemuan rutin warga (5) kunjungan atau 

silaturahim; (6) menyelenggarakan even khusus (7) membahas hasil temuan; 

(8) laporan dan tindaklanjut. 
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Gambar 21.1 Tahapan/Proses Sosialisasi kepada Masyarakat 

 

 

Langkah 1: Rencana Pembangunan (RPJM Desa) 

Setelah ditetapkan dalam peraturan desa tentang RPJM Desa, pemerintah 

desa mempersiapkan dokumen berserta informasi pendukung lainnya 

sekaligus mempelajari kembali secara mendalam pesan penting yang akan 

disosialisasikan kepada masyarakat. Tim sosialisasi mempelajari kembali 

dokumen RPJM Desa dengam menentukan pokok gagasan, tema, arah 

kebijakan pemerintah desa, prioritas pembangunan selama lima tahun, peran 

para pemangku kepentingan dan hal-hal lain yang perlu dipahami oleh 

masyarakat.  Dokumen ini menjadi sumber informasi penting sebagai pesan 

utama dari kegiatan komunikasi yang akan dilakukan oleh pemerintah desa 

bersama dengan tim sosialisasi. 

 

Langkah 2: Kajian Kebutuhan Sosialisasi 

Kajian kebutuhan sosialisasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi 

masyarakat dalam menerima infomasi yang akan disampaikan sebagai 

penentu kebijakan serta pihak lain yang akan berpartisipasi dalam 

pengelolaan program pembangunan, sehingga pada akhirnya diharapkan 
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dapat diketahui berbagai cara untuk meningkatkan citra, minat dan 

partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan RPJM.  

Identifikasi mencakup faktor demografi, sosiologis, budaya, pola 

interaksi dan komunikasi serta sikap terhadap program pembangunan.  Hasil 

identifikasi ini akan menjadi bahan penyusunan strategi sosialisasi yang 

mencakup penetapan tujuan, disain pesan, pemilihan metoda dan media. 

Kajian kebutuhan sosialisasi RPJM Desa dapat dilakukan melalui kegiatan 

sebagai berikut :  

(1) Analisis kebijakan dan program, yaitu suatu proses kajian terhadap 

pokok-pokok kebijakan dan program pembangunan jangka menengah 

yang akan disampaikan kepada sasaran (masyarakat), agar mereka 

mengetahui manfaat dan mudharat dari kebijakan tersebut. 

(2) Analisis khalayak sasaran, yaitu suatu proses kajian terhadap 

karakteristik masyarakat sebagai objek penerima pesan. Melalui kajian 

ini, diharapkan diperoleh gambaran umum tentang pandangan, sikap, 

perilaku, aspirasi, dan kebutuhan khalayak sasaran serta hal-hal lain 

yang perlu diperhatikan dalam penyampaian pesan. 

 

Langkah 3: Menyusun Rencana Aksi 

Penyusunan rencana aksi didasarkan hasil analisis kebijakan dan program 

serta khalayak sasaran. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam 

penyusunan rencana aksi sosialisasi RPJM Desa, diantaranya:  

(a) Penetapan tujuan sosialisasi harus didasarkan pada hasil analisis 

khalayak dikaitkan dengan kebijakan atau program yang akan 

disampaikan. Rumusan tujuan harus khas (spesifik), realistis, terukur, 

dan dengan pilihan prioritas yang jelas.  

(b) Pengembangan pesan yang akan disampaikan harus sesuai dengan 

tujuan yang hendak dicapai, kondisi karakteristik khalayak sasaran, 

media yang digunakan, kondisi lingkungan, dan kemampuan 

komunikator penyampai pesan. 

(c) Pemilihan media yang sesuai, karena keterbatasan kemampuan media 

dalam menyampaikan pesan secara keseluruhan. Karena semakin 

beragamnya jenis dan bentuk media pembawa pesan, maka pemilihan 

penggunaan media harus memperhitungkan kemampuan, jangkauan, 

dan kesesuaian dengan karakteristik pesan dan khalayak sasaran.  

(d) Penyusunan jadwal pelaksanaan sosialisasi harus mempertimbangkan 

momentum dan perkembangan lingkungan yang berpengaruh 
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terhadap khalayak sasaran, kesesuaian pesan dengan isu yang menarik 

khalayak, serta suasana yang berpengaruh. 

(e) Pemilihan dan seleksi personil pelaksana harus mempertimbangkan 

kompetensi teknis komunikasi dan kesesuaian antara figur penyampai 

pesan dengan kondisi psikologis dan aspirasi khalayak sasaran.  

(f) Penyusunan anggaran yang diperlukan pada setiap program aksi sangat 

bervariasi. 

 

Langkah 4: Pertemuan Rutin 

Penyampaian informasi tentang kebjakan dan program pembangunan desa 

sebagaimana dicanangkan dalam RPJM Desa kepada masyarakat dilakukan 

dengan menghadiri berbagai pertemuan rutin warga, seperti, arisan, 

pengajian, rapat RT/RW/Lingkungan/Dusun, silaturahim, riungan warga, 

rembug desa, halalbihalal (hari raya) dan sebagainya. Pertemuan ini biasanya 

dilaksanakan dalam waktu khusus kadang secara periodik (mingguan, 

bulanan atau tahunan). Pesan dapat disampaikan dengan menghadiri 

pertemuan dan meminta untuk menyisipkan beberapa informasi penting 

secara singkat kepada warga yang hadir dalam pertemuan tersebut untuk 

memperoleh tanggapan sekaligus dukungan. 

 

Langkah 5: Kunjungan 

Sosialisasi RPJM Desa dapat ditempuh dengan melakukan kunjungan 

langsung yang dilakukan aparat desa dan tim kepada warga dengan agenda 

kunjungan yang jelas, memberikan lembar informasi dan penjelasan 

terhadap pokok-pokok pesan yang harus disampaikan. Kegiatan kunjungan 

disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik khalayak sasaran. 

Pemerintah desa atau tim dapat menyusun daftar individu, kelompok atau 

lembaga yang relevan dengan menyepakati terlebih dahulu maksud dan 

jadual kunjungan kepada sasaran. 
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Tabel 21.1  Rencana Kunjungan untuk Sosialisasi 

 

Susunlah daftar personil atau kelompok yang ada di desa yang Anda anggap penting untuk menjadi sasaran sosialisasi. 
Bedakan mana individu, kelompok atau pihak-pihak di desa yang menurut Anda akan menjadi peserta potensial, 
narasumber, pendukung dana, dan sebagainya.Supaya lebih siap, cobalah untuk menyusun daftar nama orang, 
kelompok, atau organisasi dan rumuskan hal-hal yang akan Anda sampaikan kepada masing-masing sasaran tersebut. 
 
 

Langkah 6: Menyelenggarakan Even Khusus 

Sosialisasi dilakukan melalui kegiatan atau even khusus tentang informasi 

RPJM Desa agar dapat dipahami oleh khalayak sasaran. Kegiatan ini 

memberikan penekanan terhadap fokus pesan menyangkut pentingnya 

kebijakan dan prioritas pembangunan desa kepada kelompok tertentu. 

Kegiatan ini diupaya dengan cara-cara khusus terkadang unik yang efektif 

dan dapar mengundang orang dalam jumlah banyak dan dilaksanakan 

dengan membatasi tindakan seremonial. Seringkali kegiatan pembukaan 

program secara seremonial itu hanya membuang biaya, menyibukkan panitia 

penyelenggara, dan ternyata tidak dapat membangun dukungan dan 

partisipasi masyarakat secara bermakna. Buatlah kegiatan (event) khusus 

sederhana yang mampu menginformasikan secara jelas, lengkap, cepat dan 

luas kepada masyarakat, sekaligus menarik dukungan masyarakat. Misalnya: 

buatlah acara pemutaran film dan diskusi tentang visi dan masa depan desa, 

temu tokoh desa, kegiatan PKK dan Kelompok Tani, panen raya, dsb. 

 

Langkah 7: Membahas Temuan Hasil Sosialisasi 

Dalam setiap tahapan kunjungan dan kegiatan sosialisasi banyak ditemukan 

berbagai kejadian, peristiwa, fakta dan pengalaman positif yang dapat 

dijadikan bahan masukan terkait substansi pesan dan perbaikan dalam proses 

mengemas pesan kepada masyarakat. Temuan dalam setiap kegiatan 

sosialisasi harus dicatat secara lengkap dan berkala sebagai bahan diskusi 
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dengan pihak-pihak yang bekepentingan untuk mengukur dan menelaah 

efektivitas program yang dilaksanakan sekaligus melakukan proses 

konsolidasi dalam rangka memperkuat informasi yang harus disampaikan 

kepada sasaran. Melalui proses ini diharapkan setiap orang dapat mengambil 

bagian dalam mensosialisasikan dan mensukseskan upaya membangun 

pemahaman dan dukungan terhadap implementasi RPJM Desa yang telah 

diputuskan. 

 

Langkah 8: Laporan dan Tindak Lanjut 

Pada tahap akhir proses sosialisasi disusunlah laporan terkait proses yang 

dilakukan dalam menginformasikan dan membangun dukungan publik 

terhadap kebijakan dan prioritas pembangunan yang akan dicanangkan.  

Laporan menyajikan hasil pengamatan, kajian, wawancara, dan kegiatannya 

termasuk temuan lapangan yang dianggap penting sebagai bahan tindak 

lanjut. Seluruh proses sosialisasi merupakan suatu upaya memotret keadaan 

masyarakat terhadap pengembangan rencana pembangunan hingga 

komitmen untuk mewujudkannya sebagai bentuk penerimaan atau 

dukungan masyarakat. Proses ini perlu didokumentasikan untuk menyusun 

kelemahan, kekuatan, dan tantangan yang dihadapi di tahap ini. Selalu 

banyak pihak yang perlu belajar tentang bagaimana cara membangun 

pemahaman tentang kedudukan RPJM Desa sebagai bagian penting dari 

proses pembangunan dan partisipasi publik. Seluruh catatan proses 

sosialisasi, kunjungan dan diskusi pembahasan di dalam tim, kemudian 

disusun menjadi laporan kegiatan sosialisasi (proses dan hasil). Kemudian 

dikaji secara rinci untuk menentukan tindakan selanjutnya. 

 

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi 

Sosialisasi informasi tentang RPJM Desa dapat diintegrasikan dengan 

pemanfaatan pusat informasi dan teknologi komunikasi publik yang selama 

ini telah dikembangkan. Salah satunya program telecenter sebagai suatu 

lembaga pelayanan publik di perdesaan yang menggunakan TIK (internet, 

telepon, mesin fax, media audio dan audio visual seperti radio, VCD, CD 

Rom, dan televisi) agar masyarakat perdesaan dapat mengakses informasi dan 

pengetahuan yang mendukung program pembangunan dan akses mereka 

terhadap pelayanan sosial. Disamping telecenter masih banyak program 

sejenis yang dikembangkan untuk peningkatan kapasitas masyarakat di 

tingkat basis. Berbagai nama lain telecenter yang dikembangkan oleh 
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berbagai program serupa diantaranya: kios informasi, Balai Informasi 

Masyarakat (BIM), Warung Informasi Teknologi (Warintek), Computer 

Training and Learning Centre (CTLC), Community Multimedia Centre 

(CMC), dan sebagainya6.  

Optimalisasi peggunaan TIK atau telecenter untuk mensosialisasikan 

program prioritas kepada masyarakat sebagai sebuah model distribusi 

informasi dan pembelajaran tentang beberapa program penanggulangan 

kemiskinan yang telah disepakati dalam RPJM Desa. Masyarakat diharapkan 

dapat mengaskes secara langsung dengan berbagai pola media dan 

pemanfaatan komunikasi sebagai sumber pembelajaran untuk meningkatkan 

kualitas hidup masyarakat miskin perdesaan. Jadi, pembangunan telecenter 

sebagai sarana fisik untuk akses informasi, tidaklah cukup apabila tidak 

disertai program pendampingan dan pemberdayaan masyarakat. 

 

Salah satu harapan dari pengalaman (lessons learned) dari program telecenter yang 
efektif adalah memastikan akses terhadap teknologi infomasi dan komunikasi dapat 
menghasilkan perbaikan kualitas hidup masyarakat. Artinya, telecenter tidak hanya 
memperhatikan penyediaan akses informasi semata, namun juga memperhatikan 
pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, layanan yang relevan 
untuk masyarakat (demand-driven) berkaitan dengan potensi dan aktivitas sehari-hari 
perlu digali dan dibangun dengan baik. Hal ini sangat penting untuk kemandirian dan 
keberlanjutan (sustainability). Telecenter yang didirikan di daerah perdesaan yang 
miskin. Dengan demikian, pendekatan penyediaan akses informasi dan pemberdayaan 
masyarakat seperti sosialisasi RPJM Desa kepada masyarakat secara terintegrasi 
merupakan hal yang dapat dilakukan. 

 

                                                 
6 Informasi terkait upaya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat dipelajari dalam 

pelaksanaan program infomobilitas. Program informasi dan komunikasi yang bertujuan melakukan 

perubahan masyarakat menuju masyarakat berpengetahuan (knowledge society) yang lebih sejahtera. 

Infomobilisasi dikembangkan sebagai rangkaian kegiatan yang melibatkan masyarakat secara aktif 

(partisipatif ) dalam menggali permasalahan, kebutuhan, potensi, dan struktur komunikasi dan informasi 

yang dapat mendorong perbaikan kehidupan masyarakat. Sehingga kegiatan pendampingan dilakukan 

berdasarkan kebutuhan masyarakat terutama kelompok miskin. Program infomobilisasi merupakan 

rangkaian kegiatan kelompok masyarakat mulai dari kegiatan mengenal desa sendiri, merencanakan 

kegiatan kelompok dan telecenter, melaksanakan kegiatan yang direncanakan dengan dukungan 

telecenter, serta monitoring dan evaluasi. Program infomobilisasi yang mempunyai fokus informasi dan 

komunikasi memperjelas hubungan antara telecenter dengan kegiatan sehari-hari dan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat. (lihat, Buku 1- Panduan untuk Fasilitator Informobilisasi, Memberdayakan 
Masyarakat dengan Mendayagunakan Telecenter. Bappenas, 2007)  
 



182 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Desa 

Berikut beberapa cara atau strategi pemanfaatan TIK untuk 

kepentingan sosialisasi RPJM Desa diantaranya: 

(2) penyadaran; 

(3) layanan informasi desa terpadu berupa kegiatan penyampaian dan 

penggunaan komunikasi dan informasi yang terencana dengan baik 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat; 

(4) akses komunikasi informasi masyarakat (melalui pelayanan telecenter); 

(5) peningkatan kapasitas masyarakat dengan menggunakan TIK; 

(6) membangun kepemimpinan formal dan informal dalam pemanfaatan 

TIK; 

(7) mengembangkan jaringan kerjasama dalam pemanfaatan TIK untuk 

menyampaikan informasi tentang perencanaan pembangunan dan hasil 

musrenbang; dan 

(8) memperkuat pelaksanaan desentralisasi pemerintahan desa melalui 

pengembangan program berbasis TIK. 
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esinambungan RPJM Desa diperlukan dalam rangka operasionalisasi 

dari arah kebijakan dan prioritas pembangunan desa ke dalam 

rencana aksi desa dan penganggaran. Secara umum, RPJM Desa berisi 

pokok-pokok kebijakan, target capaian, isu strategis dan indikasi program 

pembangunan yang dibutuhkan lima tahun ke depan. Mengingat pentingnya 

RPJM Desa dalam kerangka perencanaan lima tahunan, perlu diterjemahkan 

lebih rinci dalam bentuk rencana kegiatan tahunan. Kegiatan ini 

membutuhkan pemahaman dan keterampilan pemerintah desa dan 

komponen masyarakat lain untuk menterjemahkan arah kebijakan dan 

prioritas pembangunan ke dalam kegiatan operasional tahunan dengan 

mengacu kepada pentahapan yang telah diformulasikan dalam RPJM Desa. 

Pelembagaan RPJM Desa merupakan bagian penting dari penataaan 

sistem perencanaan dan tata pemerintahan desa yang mandiri. Konsep utama 

dalam perencanaan-penganggaran partisipatif (participatory planning and 
budgeting). Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang tidak 

terpisahkan. Penyusunan rencana kerja desa membutuhkan sumber 

anggaran, sebab kalau tidak tersedia anggaran atau sumber daya lainnya, 

rencana kerja tersebut hanya akan menjadi dokumen kertas saja. Artinya, 

dokumen perencanaan yang disebut RPJM Desa tidak akan ada artinya, jika 

tidak diterjemahkan secara operasional dalam RKP Desa dan dokumen 

anggaran yang disebut APB Desa. RPJM Desa dan penjabaranya (RKP Desa 

dan APB Desa) merupakan dua sisi mata uang yang dibutuhkan sebagai 

kerangka acuan pemerintah desa menjalankan pembangunan bagi kemajuan 

dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 

K 
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Kedudukan RKP Desa dan APB Desa 
Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) merupakan penterjemahan 

dari dokumen RPJM Desa yang disusun sebagai produk musrenbang. Kepala 

desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa yang bertugas membuat 

Rancangan Awal RKP desa sebagai penjabaran prioritas pembangunan lima 

tahun ke depan dan pentahapannya untuk dipaparkan di dalam pelaksanaan 

forum musrenbang desa, kemudian diperbaiki penjabaran kegiatannya 

berdasarkan kesepakatan di musyawarah. RKP Desa harus dipastikan 

mengakomodasikan aspirasi, kebutuhan dan pengembang ke depan yang 

telah rumuskan dalam Rencana Program Jangka Menengah Desa (RPJM 

Desa). Dengan demikian, RKP Desa ini disusun pada saat persiapan (pra-

Musrenbang) dengan mengacu pada dokumen RPJM Desa. 

Setiap desa harus menyusun dokumen RPJM Desa yang dilaksanakan 

setiap awal periode pemilihan calon kepala desa. Dokumen ini menjadi 

bagian penting bagi calon kepala desa untuk merumuskan visi, misi dan 

prioritas pembangunan yang akan menjadi mandat pada saat terpilih nanti. 

Dokumen RPJM Desa ini akan dirujuk dalam proses musrenbang untuk 

penyusunan RKP Desa yang dialokasikan dalam APB Desa. Kemudian 

disusun ulang setiap 5 (lima) tahun sekali atau setiap awal terpilih kepala 

desa yang baru. 

Sesuai PP No. 72/2005, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan 

pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa 

dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (Pasal 1 ayat (12)). 

Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan 

pembangunan desa (Pasal 73 ayat (2)). Kepala desa bersama BPD 

menetapkan APB Desa setiap tahun dengan peraturan desa (Pasal 73 (ayat 

3)). Pedoman penyusunan APB Desa, perubahan APB Desa, perhitungan 

APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa ditetapkan 

dengan peraturan bupati/walikota (Pasal 74). APB Desa merupakan 

dokumen yang disusun untuk menterjemahkan kegiatan di dalam RKP Desa 

menjadi alokasi anggaran kegiatan/program.  

 

Kesinambungan RPJM Desa  
Keseinambungan RPJM Desa dengan RPK Desa dan APB desa mencakup 

upaya peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan dan perdamaian secara 

berkelanjutan mencakup hal-hal berikut: 

 



Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Desa | 185  

Mengupayakan Pemenuhan Hak-Hak Dasar Warga 

Berikut beberapa hak-hak dasar yang menjadi salah satu prioritas 

pembangunan dalam RPJM Desa dan perlu oleh permerintah desa bersama 

masyarakat meliputi7:  

 Kesehatan. Sehat dan memperoleh pelayanan kesehatan merupakan 

kebutuhan semua orang. Pemerintah berkewajiban menyediakan 

pelayanan kesehatan dengan standar pelayanan minimum untuk 

semua warga;  

 Pendidikan. Pendidikan dasar 12 tahun (SD, SMP, dan SMU) wajib 

diberikan pemerintah kepada masyarakat tanpa kecuali, baik anak 

laki-laki maupun perempuan. Ini merupakan kesepakatan 

internasional yang juga diberlakukan di Indonesia. Bahkan di 

beberapa daerah sudah diberlakukan pendidikan dasar gratis sebagai 

pelaksanaan komitmen tersebut;  

 Lingkungan dan sumberdaya alam. Keberlanjutan sumberdaya alam 

sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup secara 

umum, baik sebagai tempat tinggal, penyedia pangan, air, maupun 

energi. Hak terhadap sumberdaya alam dan lingkungan ini juga 

merupakan hak generasi-generasi selanjutnya yang harus dijaga 

generasi saat ini;  

 Pangan. Kecukupan pangan merupakan kebutuhan dasar semua 

orang. Kekurangan pangan, busung lapar, dan kurang gizi 

merupakan persoalan kemiskinan yang semestinya tidak terjadi lagi;  

 Sanitasi dan air (bersih dan aman). Tidak ada makhluk hidup yang 

tidak membutuhkan air, termasuk manusia. Kebutuhan air bersih 

dan aman (sehat) merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi. 

Kesehatan lingkungan dan sanitasi sangat terkait dengan 

ketersediaan air bersih;  

 Pekerjaan. Semua orang berhak atas pekerjaan sehingga bisa 

menafkahi hidupnya dan keluarganya. Salah satu indikator 

pembangunan yang penting adalah pengurangan pengangguran dan 

peningkatan ekonomi masyarakat;  

 Perumahan. Sandang, pangan, dan papan (rumah) merupakan 

kebutuhan dasar (basic needs). Rumah merupakan kebutuhan dasar 

semua orang. Terdapat kriteria rumah yang layak bagi semua orang 

                                                 
7 Beberapa Hak-Hak Dasar menurut Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang dikutip 

dalam Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Riningsih Djohani-

Studio Drya Media-OC FPPM, 2008:94-95) 
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yang disusun oleh pemerintah (sering disebut sebagai rumah yang 

sehat);  

 Tanah. Hak atas kepemilikan tanah selain untuk kebutuhan rumah 

tinggal juga untuk pengembangan usaha (ekonomi). Bagi masyarakat 

petani, tanah bukan hanya penting bagi matapencaharian (ekonomi) 

tapi juga secara sosial, budaya, dan keagamaan;  

 Rasa aman. Bebas dari rasa takut dan merasa aman merupakan hak 

bagi setiap orang. Hal ini mencakup kebebasan, misalnya untuk 

menyatakan pendapat, memilih partai, berorganisasi, menjalankan 

agama, dan menjalankan adat budaya asalnya selama tidak melanggar 

norma sosial, agama, dan hukum. Rasa aman ini termasuk hak 

mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah, terutama bila 

terjadi ancaman atau intimidasi;  

 Partisipasi. Berperan serta dalam kehidupan sosial dan 

kemasyarakatan merupakan hak dasar. Bahkan salah satu indikator 

kemiskinan adalah keterasingan (isolasi) dan keterpinggiran 

(marjinalisasi) dari hubungan sosial dan forum/lembaga-lembaga 

publik yang ada di komunitasnya.  

 

Mengurangi Kesenjangan antarwilayah 

Kesinambungan perencanaan diperlukan agar terjadi optimalisasi dan 

pemerataan pembangunan secara proporsional dengan potensi yang ada di 

desa bersangkutan. Bila perencanaan dan pengembangan wilayah berjalan 

dengan baik, maka diharapkan bahwa kemandirian desa dapat tumbuh dan 

berkembang sendiri atas dasar kekuatan sendiri. Meskipun perencanaan 

pengembangan wilayah telah dilakukan dengan baik, akan tetapi dalam 

pelaksanaannya tetap terjadi kesenjangan antarwilayah, seperti antardusun, 

antarlingkungan, antardesa dan antarkecamatan dalam kabupaten. Beberapa 

faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antarwilayah diantaranya: 

1. Karakteristik kondisi geografis desa dalam kerangka wilayah 

pembangunan, yang mengakibatkan perkembangan ekonominya 

menjadi lebih baik dibandingkan dengan wilayah lain yang kurang 

menguntungkan geografisnya. 

2. Sejarah perkembangan masyarakat menyangkut bentuk organisasi dan 

kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi desa di masa lalu yang 

menyebabkan perbedaan pemahaman dan budaya antarwilayah. Dimana 

satu daerah mengalami kemajuan dibandung wilayah lainnya karena 

kemajuan tingkat pendidikan dan kelembagaan masyarakat. 
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3. Politik yang tidak stabil atau distribusi kekuasaan yang tidak seimbang 

akan menyebabkan ketidakpastian di berbagai bidang terutama di bidang 

ekonomi. 

4. Administratif, dimana tingkat efisiensi penyelenggaraan pemerintahan 

desa atau wilayah lebih menarik mendatangkan investor dengan wilayah 

dengan birokrasi yang berbelit. 

5. Perubahan dan kondisi sosial, dimana masyarakat yang relatif maju 

umumnya memiliki kelembagaan, pranata dan perilaku yang mampu 

mendorong kesejahteraan dibandingkan dengan masyarakat di wilayah 

yang tertinggal. 

6. Akses pasar menyangkut kemampuan desa atau wilayah dalam membuka 

peluang ekonomi dan keuntungan pasar (market) melalui keunggulan 

komparatifnya menyangkut kualitas produksi, infrastruktur dan 

permodalan, dibandingkan desa yang lebih mengandalkan pelayanan 

internal saja dan subsidi dari luar. 

Atas dasar hal tersebut, kesinambungan RPJM Desa menjadi sangat 

penting untuk mengupayakan peningkatan akselerasi dan aksesibilitas 

pembangunan desa agar secara langsung dapat menyelesaikan kesenjengan 

yang terjadi di desa atau desa dengan wilayah lainnya (kecamatan, kabupaten 

dan provinsi). Pertimbangan faktor-faktor tersebut dilakukan dalam 

menterjemahkan RPJM Desa, ke dalam RKP Desa dan APB Desa.  

 

Mengupayakan Penyelesaian Masalah 

Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat desa sangat dipengaruhi 

oleh kesinambungan RPJM Desa kemampuan pemerintah desa dalam  

meningkatkan peran setiap sektor/bidang/program yang diimplementasi di 

desa. Hal berkaitan dengan kemampuan pemerintah desa, BPD dan 

perangkat lainnya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat 

dengan cara menterjemahkan prioritas pembangunan lima tahun ke dalam 

satuan kegiatan tahunan yang diformulasikan dalam bentuk kerangka 

kegiatan dan anggaran. Penterjemahan RPJM Desa dalam upaya penyelesaian 

masalah dari penyelesaian masalah didasarkan beberapa pertimbangan 

sebagai berikut: 

1. Penetapan program/kegiatan tahunan dilakukan dalam upaya 

peningkatan efektivitas program jangka menengah untuk menangani 

permasalahan berkaitan potensi kawasan melalui penyesuaian tipologi 

program/kegiatan dengan karakteristik kawasan pengembangan. 

Misalnya desa yang telah memiliki potensi dan infrastruktur ekonomi 
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yang cukup sebaiknya melaksanakan program yang berbasiskan 

pengembangan usaha. 

2. Pengelolaan program/kegiatan mengupayakan penyelesaian masalah 

berkaitan dengan harmonisasi para pemangku yang terlibat dalam 

pembangunan. Setiap program/kegiatan harus memperhatikan keter-

kaitan antarindividu, antarkelompok dan antarkelembagaan. 

3. Program pembangunan desa juga harus memperhatikan aspek sisi 

permintaan dan perdagangan atau aspek pasar dan aspek keunggulan 

komparatif daerah. 

4. Program pembangunan desa harus mengarah pada sinergisitas antar 

program, yang dilaksanakan di sektor-sektor pembangunan dipusat 

maupun program didaerah. 

5. Efektivitas pengelolaan program harus ditunjang dengan sistem 

informasi dan kelengkapan data. 

 

Mendukung Pembangunan Ekonomi 

RPJM Desa menjadi sangat penting dalam rangka meningkatkan kemampuan 

desa untuk membangunan ekonomi yang lebih produktif, mengurangi 

tingkat kemiskinan, pengelolaan sumber daya alam secara seimbang dan 

mengurangi disparitas di desa dan wiayah lainnya secara keseluruhan. 

Seperti halnya bagian tubuh manusia, ketidakseimbangan pertumbuhan 

wilayah akan mengakibatkan suatu kondisi yang tidak stabil. RPJM Desa 

mengupayakan prioritas pembangunan lima tahun yang dapat ditindaklanjuti 

oleh pemerintah desa dan mayarakat dalam mengatasi ketimpangan 

pendapatan dan kesejahteraan melalui program/kegiatan pro-rakyat dan 

kelompok rentan. RPJM Desa dapat memiliki nilai dan daya dorong ekonomi 

jika diformulasikan dalam rangkai program/kegiatan pemberdayaan, 

pengembangan pasar baru, kewirausahaan dan pusat-pusat ekonomi desa 

secara terpadu. Dalam konsep keterkaitan, jika terjadi tingkat kemiskinan di 

suatu tempat akan berpengaruh bagi kesejahteraan di tempat lainnya, 

sedangkan kesejahteraan di suatu tempat harus didistribusikan secara 

berkeadilan ke semua tempat.  

 

Mendorong Kohesivitas Sosial 

Kohesi sosial antarmasyarakat secara historis terbentuk melalui pertemuan 

sosial secara lintas pemangku kepentingan adanya kebutuhan bersama 

selanjutnya membentuk mekanisme sosial saling membantu. Mekanisme ini 
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dapat terbentuk melalui interaksi sosial dalam suatu masyarakat yang 

didorong oleh kesadaran bersama atau kekerabatan. Secara kultural, kohesi 

sosial dapat dibangun melalui berbagai program atau kegiatan dengan 

semangat kekerabatan, saling membangun kebersamaan, nilai-nilai dan 

faktor lokal lainnya. RPJM Desa diharapkan mampu mendorong upaya 

merekatkan secara fungsional berbagai kelompok kepentingan dalam 

masyarakat mencakup kesamaan famili, klan, etnik, nasib, jenis pekerjaan, 

semangat, dan orientasi budaya yang diarahkan secara produktif untuk 

mencapai visi dan tujuan pembangunan. 

Salah satu upaya dalam membangun kohesi sosial dengan mengelola 

keseimbangan masyarakat faktor-faktor identitas, kebutuhan, nilai, 

kekerabatan dan budaya dalam masyarakat dalam bentuk keseimbangan hak 

atas pelayanan sosial, sepertipelayanan pendidikan, kesehatan, akses 

ekonomi, dan partisipasi politik. Diamping itu, kohesi sosial perlu di 

dorongan dalam pemenuhan kewajiban sosial untuk menghormati dan 

menghargai keberagaman identitas sosial, pilihan politik, keragaman etnik, 

golongan, dan pilihan lainnya 

 

Mendorong Keterlibatan Kelompok Rentan 

Hal lain yang penting untuk diperhatikan terkait dengan kedudukan RPJM 

Desa dalam mendorong kehidupan masyarakat yang damai dan berkeadilan 

tidak terlepas dari kemampuan mengintegrasikan keseluruhan sumber daya 

pembangunan desa dengan kebutuhan penguatan kelembagaan masyarakat. 

Seluruh usulan yang dirumuskan dalam RKP Desa dan didukung dalam 

penganggaran (APB Desa) harus merujuk pada prioritas pembangunan yang 

telah ditetapkan dalam RPJM Desa dengan pertimbangan bahwa hal tersebut 

tidak cenderung menimbulkan permasalahan dan kerentanan sosial serta 

membuka lebar perbedaan atarkelompok dalam masyarakat. 

Pembangunan desa termasuk alokasi anggarannya yang berpihak 

kepada kelompok miskin, seperti yang tertera dalam buku panduan ini 

diartikan sebagai pembangunan yang mengutamakan pemenuhan hak-hak 

dasar warganya. Dengan kerangka hak-hak dasar, pembangunan desa 

diprioritaskan untuk mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi yang terjadi 

terhadap kelompok miskin yang paling tidak terpenuhi hak-hak dasarnya.  

termasuk juga keberpihakan terhadap kelompok perempuan. 

Penekanan terhadap kelompok perempuan diperlukan karena kelompok 

miskin seringkali berasal dari kalangan perempuan sebagai kelompok yang 

rentan (rawan) terhadap kemiskinan. Selain itu, perempuan juga seringkali 
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terpinggirkan dari program pembangunan dan ruang publik (sosial 

kemasyarakatan), seperti Musrenbang dan kegiatan organisasi. 
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Lampiran 
 

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 

NOMOR 66 TAHUN 2007 

 

TENTANG 

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI DALAM NEGERI, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 

72 Tahun 2005 tentang Desa, pemerintah desa wajib menyusun 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan 

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa); 

b. bahwa untuk memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam 

penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa, perlu dilakukan pengaturan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

tentang Perencanaan Pembangunan Desa; 

  

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 

Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri. 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan:   PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN DESA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur 

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usuldan adat istiadat 

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

2. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan 

Pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk 

kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. 

3. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama 

Kepala Desa. 

4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan 

daerah. 

5. Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat (APBN) adalah rencana 

keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah dan 

DPR, dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dana APBN bias berbentuk dana 

Dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan. 
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6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) 

adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan 

pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, dan program, dan 

program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas 

kewilayahan, disertai dengan rencana kerja. 

7. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah 

dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-

Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan 

kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana 

kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh 

pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat 

dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa. 

8. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (DURKP- 

Desa) adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan Desa yang 

menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik dari APBN, APBD (Provinsi, 

Kabupaten/Kota), APB Desa, Swadaya dan Kerjasama dengan Pihak ketiga. 

9. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-

sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup 

masyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia. 

10. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar 

keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan 

sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa. 

11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya (MUSRENBANG DESA) 

adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para 

pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa 

dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana 

kegiatan di desa 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan. 

12. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang 

dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah 

desa dalam memberdayakan masyarakat. 

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat (APB-Desa) adalah 

rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh 

pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan 

Desa. 

 

BAB II 

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA 

Pasal 2 

(1) Perencanaan pembangunan desa disusun dalam periode 5 (lima) tahun. 
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(2) Perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan RPJM-Desa. 

(3) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat arah kebijakan keuangan desa, 

strategi pembangunan desa, dan program kerja desa. 

 

Pasal 3 

(1) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dijabarkan dalam RKPDesa 

untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

(2) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka ekonomi desa, prioritas 

pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung 

oleh pemerintah desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat 

dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah. 

 

Pasal 4 

(1) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan peraturan desa. 

(2) RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan keputusan kepala desa. 

 

Pasal 5 

(1) Rencana pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun untuk 

menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan 

dan pengawasan. 

(2) Rencana pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada: 

a. pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian 

masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 

b. partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses 

pembangunan; 

b. berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara 

serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya 

masyarakat miskin; 

c. terbuka, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan 

diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa; 

d. akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat 

dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada 

masyarakat; 

e. selektif, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang 

optimal; 
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f. efisiensi dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi 

sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang tersedia; 

g. keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan 

secara berkelanjutan; 

h. cermat, yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya, dan 

menampung aspirasi masyarakat; 

i. proses berulang, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara 

berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik; dan  

j. penggalian informasi, yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalian 

informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari 

peserta musyawarah perencanaan. 

 

Pasal 6 

RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk: 

a. mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan 

keadaan setempat; 

b. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program 

pembangunan di desa; 

c. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan 

d. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di 

desa. 

 

Pasal 7 

RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bertujuan untuk: 

a. menyiapkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DU-RKP-Desa) 

tahunan yang sifatnya baru, Rehab maupun lanjutan kegiatan pembangunan untuk 

dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat sebagai bahan dasar RKP Daerah 

Kabupaten; 

b. menyiapkan DU-RKP-Desa tahunan untuk dianggarkan dalam APB Desa, APBD 

Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN, pihak ketiga maupun swadaya masyarakat. 

 

BAB III 

PENGORGANISASIAN 

Pasal 8 

(1) Kepala Desa bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengendalian penyusunan RPJM-

Desa dan RKP-Desa. 
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(2) Penyusunan RPJM-Desa dilakukan dalam forum musyawarah perencanaan 

pembangunan desa. 

(3) Peserta forum musrenbang desa terdiri atas: 

a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM-Desa) membantu pemerintah Desa 

dalam menyusun RPJM-Desa dan RKP-Desa; 

b. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama sebagai nara sumber; 

c. Rukun Warga/Rukun Tetangga, Kepala Dusun, Kepala Kampung, dan lain-lain 

sebagai anggota; dan 

d. Warga masyarakat sebagai anggota. 

 

BAB IV 

PENYUSUNAN RPJM-DESA DAN RKP-DESA 

Bagian Kesatu 

Penyusunan RPJM-Desa 

Pasal 9 

(1) Penyusunan RPJM-Desa dilakukan melalui kegiatan: 

a. persiapan; 

b. pelaksanaan; dan 

c. pelembagaan. 

(2) Kegiatan penyusunan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan di 

berbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat di Desa. 

 

Pasal 10 

(1) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi: 

a. menyusun jadual dan agenda; 

b. mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai agenda musrenbang 

desa; 

c. membuka pendaftaran/mengundang calon peserta; dan 

d. menyiapkan peralatan, bahan materi dan notulen. 

(2) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi: 

a. pendaftaran peserta; 

b. pemaparan kepala desa atas prioritas kegiatan pembangunan di desa; 

c. pemaparan kepala desa atas hasil evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun sebelumnya; 

d. pemaparan kepala desa atas prioritas program kegiatan untuk 5 (lima) tahun 

berikutnya yang bersumber dari RPJM-Desa; 
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e. penjelasan kepala desa mengenai informasi perkiraan jumlah Pembiayaan Kegiatan 

Pembangunan 5 (lima) tahunan di Desa; 

f. penjelasan koordinator Musrenbang yaitu Ketua LKMD/LPM atau sebutan lain 

mengenai tata cara pelaksanaan musyawarah; 

g. pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat desa oleh beberapa 

perwakilan dari masyarakat, antara lain Ketua Kelompok Tani, Komite Sekolah, 

Kepala Dusun; 

h. pemisahan kegiatan berdasarkan kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat 

Desa dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

akan dibahas dalam Musrenbang Tahunan Kecamatan. 

i. perumusan para peserta mengenai prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai 

cara mengatasi masalah oleh peserta; 

j. penempatan prioritas kegiatan pembangunan yang akan datang sesuai dengan potensi 

serta permasalahan desa, dan  

k. penetapan daftar nama 3-5 orang (masyarakat yang komposisinya ada perwakilan 

perempuan) delegasi dari peserta musrenbang desa untuk menghadiri musrenbang 

Kecamatan. 

(3) Kegiatan pelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c melalui 

pemasyarakatan hasil musyawarah perencanaan pembangunan di desa. 

(4) Pemasyarakatan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 

melalui forum/pertemuan warga (formal/informal), papan pengumuman, surat edaran, 

dan lain-lain. 

 

Pasal 11 

Kegiatan penyusunan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan 

berdasarkan: 

a. masukan; 

b. proses; 

c. hasil; dan 

d. dampak. 

Pasal 12 

(1) Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan melalui penggalian 

masalah dan potensi melalui alat kaji sketsa desa, kalender musim dan bagan 

kelembagaan. 

(2) Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan melalui pengelompokan 

masalah, penentuan peringkat masalah, pengkajian tindakan pemecahan masalah, dan 

penentuan peringkat tindakan. 
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(3) Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan melalui: 

a. rencana program swadaya masyarakat dan pihak ketiga; 

b. rencana kegiatan APBN (tugas pembantuan), APBD Provinsi, Kabupaten/Kota, dan 

APB-Desa, rencana paduan swadaya dan tugas pembantuan, RPJM-Desa, 

c. pemeringkatan usulan pembangunan berdasarkan RPJM-Desa, Indikasi program 

pembangunan di Desa, RKP-Desa, DU-RKP-Desa, berita acara musrenbang Desa 

(RPJM/RKP-Desa), dan rekapitulasi rencana program pembangunan Desa. 

(4) Dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d melalui: 

a. Peraturan Desa tentang RPJM-Desa; 

b. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan di Desa (DU-RKP-Desa); dan 

c. Keputusan Kepala Desa tentang RKP-Desa. 

 

Bagian Kedua 

Penyusunan RKP-Desa 

Pasal 13 

(1) Penyusunan RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui kegiatan: 

a. persiapan; 

b. pelaksanaan, dan; 

c. pemasyarakatan. 

(2) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: 

a. Pembentukan Tim Penyusun RKP-Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala 

Desa; 

b. Tim penyusun RKP-Desa terdiri dari Kepala Desa selaku pengendali kegiatan, 

Sekretaris Desa selaku penanggungjawab kegiatan, Lembaga Pemberdayaan 

Kemasyarakatan Desa selaku penanggungjawab pelaksana kegiatan, Tokoh 

masyarakat, tokoh agama selaku nara sumber, Pengurus TP-PKK Desa, KPM selaku 

anggota, Pemandu selaku pendamping dalam proses penyusunan RKPDesa. 

(3) Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan RKP-Desa dengan mengacu kepada RPJM-Desa 

dengan memilih prioritas kegiatan setiap tahun anggaran yang telah disepakati oleh 

seluruh unsur masyarakat, yang berupa : 

a. Pemeringkatan usulan kegiatan pembangunan berdasarkan RPJM-Desa; 

b. Indikasi program pembangunan Desa dari RPJM-Desa; 

c. Rencana Kerja Pembangunan Desa sebagai bahan APB-Desa; 
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d. Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan Desa; dan 

e. Berita Acara Musrenbang Desa. 

(4) Kegiatan pemasyarakatan RKP-Desa dilakukan pada berbagai kegiatan organisasi dan 

kelompok masyarakat. 

Pasal 14 

Kegiatan dan Format penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 dan Pasal 13 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini. 

 

BAB V 

PELAPORAN 

Pasal 15 

(1) Kepala Desa melaporkan RPJM-Desa dan RKP-Desa secara berjenjang. 

(2) Laporan RPJM-Desa dan RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 

paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan. 

 

Pasal 16 

Bentuk laporan RPJM-Desa dan RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tercantum 

dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini. 

 

BAB VI 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 17 

 

(9) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan 

pembangunan desa berupa pemberian pedoman, pelatihan, supervisi. 

(10) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan 

desa berupa pelatihan dan supervisi. 

(11) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan 

pembangunan desa berupa bimbingan, arahan dan supervisi. 

(12) Pembinaan dan pengawasan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 

didelegasikan kepada Camat. 
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BAB VII 

PENDANAAN 

Pasal 18 

Perencanaan pembangunan desa bersumber dari dana: 

a. APBN; 

b. APBD Provinsi; 

c. APBD Kabupaten/Kota; 

d. APB-Desa; dan 

e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 

 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 19 

 

(1) RPJM-Desa dan RKP-Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

(2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 

memuat: 

a. RPJM-Desa dan RKP-Desa; 

b. penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa; dan 

c. pelaksanaan RPJM-Desa dan RKP-Desa. 

 

Pasal 20 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 28 Nopember 2007 

MENTERI DALAM NEGERI, 

 

 

 

H. MARDIYANTO 
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