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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. RKP-Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa), adalah dokumen perencanaan Pemerintah Desa untuk 
periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJM Desa. 

3. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 

7. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 

8. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan 
dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. 

9. Dana perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 
tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. 

10. 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. 

11. 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. 

12. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota. 

13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. 

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

15. 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 
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melekat padanya, dimana batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau 
aspek fungsional. 

16. Visi adalah rumusan umum berupa gambaran mental berkaitan keadaan yang diinginkan pada akhir 
periode perencanaan. 

17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan oleh seluruh perangkat 
organisasi untuk mewujudkan visi. 

18. 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. 

19. 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. 

20. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah di tingkat Pusat, 
Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan untuk mencapai tujuan pembangunan. 

21. 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. 

22. Kinerja adalah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai secara 
terukur baik kuantitas maupun kualitas berkaitan dengan penggunaan anggaran. 

23. 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. 

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

25. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk 
mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. 
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Kata Pengantar Edisi Pertama 
 
 

Bismillahirrahmanirrahiim 

 

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Alloh SWT. Atas rahmat dan hidayah-Nya, buku 
Perencanaan Desa Terpadu dapat tersusun. Buku ini merupakan hasil kajian dan pengalaman 
dalam pelaksanaan program Capacity Building kerjasama LSM dan CRS Indonesia di beberapa 
wilayah, Kalimantan Barat, Jawa tengah, Jawa Timur, NTB dan NTT. 

Kehadiran buku ini sejalan dengan upaya membangun otonomi desa, di mana proses 
pembangunan harus diletakkan dalam kerangka sistem kebijakan dan strategi yang 
memungkinkan terjadinya akselerasi desa terhadap berbagai akses pertumbuhan sosial-
ekonomi, kemanusiaan dan penguatan kelembagaan. Pelaksanaan pembangunan tidak saja 
menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah saja tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh 
institusi dan masyarakat dengan memperhatikan keterkaitan dengan bidang atau aspek 
pengembangan lainnya. Salah satu alternatif yang dapat ditempuh dengan merancang 
pengembangan kawasan perdesaan secara terpadu mencakup kebutuhan sosial, ekonomi, 
budaya, politik, sumber daya alam, pertahanan, dan keamanan.  

Perencanaan pembangunan terpadu merupakan suatu pendekatan perencanaan yang 
melibatkan unit-unit yang lebih kecil dengan memperhitungkan aspek atau bidang lainnya 
secara sinergis dan menyeluruh serta diletakkan dalam kerangka strategi pembangunan 
berkelanjutan. Konsep pembangunan dan keterpaduan menjadi kata kunci dalam menetapkan 
kebijakan, identifikasi kebutuhan, pelibatan pelaku (pemerintah, swasta, LSM dan masyarakat), 
sumber daya dan prosedur yang harus ditempuh. Hasil dari proses perencanaan dengan 
menggunakan pendekatan ini dituangkan dalam bentuk rencana strategis desa. 

Rencana strategis merupakan salah satu dokumen rencana pembangunan yang sangat 
penting dalam sistem pemerintahan desa di era otonomi daerah. Dokumen ini dihasilkan 
melalui proses yang cukup rumit dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam 
menentukan keputusan dan kebijakan pembangunan di desa. Dengan ungkapan lain, rencana 
strategis menjadi panduan bagi masyarakat, pemerintah desa dan pelaku lainnya dalam 
mencapai visi, misi dan harapan ke depan.  

Upaya penerapan rencana strategis bagi lembaga atau institusi yang bergerak dibidang 
pelayanan publik (non-profit) termasuk desa sebagai suatu kesatuan pemerintahan yang 
otonom merupakan salah satu bentuk bantuan teknis program Capacity Building yang 
diselenggarakan CRS Indonesia dan pelaksanaannya dilakukan melalui kemitraan dengan LSM 
yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. 

Penyusunan buku ini dalam rangka mendukung proses pemberdayaan masyarakat dan 
penguatan institusi lokal dalam program Capacity Building. Pokok bahasan atau materi yang 
dibahas dalam buku ini dapat dijadikan panduan bagi lembaga swadaya masyarakat, 
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pemerintah daerah dan lembaga lainnya dalam mendampingi masyarakat desa. Bahan dasar 
buku ini diangkat dari pengalaman praktis melalui proses pratisipatif, melibatkan pelaku yang 
terlibat dalam program. Pada tahap awal dilakukan assessment, penyusunan silabus, manual 
dan hand out sebagai bahan diskusi bersama antara CRS, mitra dan masyarakat. Kemudian hasil 
diskusi disempurnakan berdasarkan masukan dari pengalaman lapangan yang disusun dalam 
bentuk panduan TOT.  

Setelah proses sosialisasi yang cukup panjang dan masukan dari berbagai pihak, muncul 
kebutuhan untuk mengebangkan materi TOT dalam bentuk buku agar dapat dimanfaatkan oleh 
kalangan yang lebih luas. Disamping itu, pembahasan dilengkapi beberapa materi tambahan 
berkaitan dengan konsep keterpaduan, rencans strategis dan pengembangan wilayah 
perdesaan. 

Kepada semua pihak yang turut memberikan dukungan dalam proses penyusunan buku ini 
yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Penulis mengucapkan penghargaan dan terima 
kasih yang tak terhingga. 

Buku ini bersumber dari pengalaman empirik secara partisipatif, bukan berarti tidak ada 
kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, pembaca dan pengguna diharapkan menggunakan 
buku ini sebagai bahan belajar dengan pengayaan pengalaman, daya kritis, kreativitas dan 
inovasinya untuk pengembangan dan penerapan di lapangan. Penyesuaian dengan kondisi 
objektif, sosial, budaya, karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat menjadi kunci dari 
pemanfaatan buku ini. 

Semoga kehadiran buku ini memberikan inspirasi dan manfaat bagi siapa saja yang 
memberikan perhatian dan dedikasinya pada penguatan desa. 

 

Jakarta, Mei 2004 

Penulis, 

 

Wahyudin Sumpeno 
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Kata Pengantar Edisi Kedua 
 

Bismillahirrahmanirrahiim 

 

Sejak buku edisi pertama diterbitkan secara terbatas cukup banyak respon dari berbagai pihak 
agar dipublikasikan secara lebih luas. Namun terdapat beberapa aspek penting dari isi buku 
yang perlu dikembangkan sesuai dengan perkembangan dan pengamatan penulis terhadap 
praktek perencanaan pembangunan di tingkat desa yang semakin kompleks. Dimana diperlukan 
sebuah kerangka acuan yang mampu menjelaskan secara komprehensif tentang konsep dan 
proses yang dapat membantu para pemangku kepentingan dalam merumuskan rencana 
pembangunan desa secara terpadu. Saran dan permintaan pembaca untuk edisi kedua ini agar 
dipublikasikan dengan format e-book sehingga mudah diakses oleh siapa saja yang 
memerlukan. Penulis berusaha melakukan penyesuaian dari segi isi dan struktur penyajian dari 
edisi sebelumnya yang telah diterbitkan. Beberapa perbaikan ejaan dan istilah dari setiap bab 
termasuk penyesuaian dengan beberapa peraturan perundangan yang terbaru menyangkut 
prosedur perencanaan desa.  

 Tidak ada yang sempurna dalam penyusunan buku ini, saran dan kritik dari pembaca 
sangat bermanfaat untuk perbaikan ke depan. Semoga buku ini memberikan manfaat bagi 
masyarakat luas dalam mendorong peningkatan kualitas perencanaan desa serta kebutuhan 
pengembangan kehidupan masyarakat yang lebih baik dimasa yang akan dating. 

 

Sukabumi, Desember 2011 

Penulis, 

 

Wahyudin Sumpeno 
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BAB 

1 

 

Mengenal Desa 

 

 
 

 

 

ecara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan 
pemerintahan jauh sebelum negara Indonesia terbentuk. Sejarah perkembangan desa-
desa di Indonesia telah mengalami perjalanan yang sangat panjang, bahkan lebih tua dari 

Republik Indonesia sendiri. Sebelum masa kolonial, di berbagai daerah telah dikenal kelompok 
masyarakat yang bermukim di suatu wilayah atau daerah tertentu dengan ikatan kekerabatan 
atau keturunan. Pola pemukiman berdasarkan keturunan atau ikatan emosional kekerabatan 
berkembang terus baik dalam ukuran maupun jumlah yang membentuk gugus atau kesatuan 
pemukiman.  

 Pada masa itu, desa merupakan kesatuan masyarakat kecil seperti sebuah rumah tangga 
besar, yang dipimpin oleh anggota keluarga yang paling dituakan atau dihormati berdasarkan 
garis keturunan. Pola hubungan dan tingkat komunikasi pada masa itu masih sangat rendah, 
terutama di daerah perdesaan terpencil dan pedalaman. Namun di pulau Jawa proses itu terjadi 
cukup cepat dan lebih baik dibanding dengan apa yang terjadi di pulau lainnya, sehingga 
perkembangan masyarakat yang disebut desa lebih cepat mengalami perubahan.  

 Ketika kolonial mengukuhkan kakinya di Indonesia pada jaman pra-kemerdekaan, mulai 
terjadi perubahan politik dan pemerintahan yang sangat mendasar, dimana kekuasaan 
melakukan intervensi dalam tata organisasi desa untuk mempertahankan hegemoninya. Secara 
cepat situasi politik, pemerintahan mempengaruhi sifat dan bentuk desa mulai mengalami 
proses transisi dan berubah menjadi wilayah teritorial atau memiliki wilayah hukum. Selama 
penjajahan Belanda, desa menjadi perpanjangan tangan pemerintah dengan diterbitkannya 
berbagai aturan dan undang-undang yang disusun untuk kepentingan kolonial. Meski dalam 
proses penentuan dan pemilihan pemimpin desa masih belum dicampuri, namun Belanda mulai 
memposisikan pimpinan desa sebagai wakil dari kepentingan penguasa secara tersamar.  

 Ketika bangsa Indonesia merdeka, ternyata intervensi kebijakan terhadap organisasi dan 
kelembagaan masyarakat desa cenderung meningkat, bahkan terjadi penyeragaman terhadap 
berbagai aturan pemerintahan. Desa menjadi lahan subur bagi upaya memperkuat kekuasaan 
politik tertentu. Hal ini tidak lebih baik, jika dibandingkan dengan yang diterapkan 
pemerintahan kolonial yang masih menyadari adanya perbedaan dalam organisasi masyarakat 
desa. Pada masa kolonial masih membedakan berbagai undang-undang dan aturan yang 
berbeda antara Pulau Jawa dengan pulau lainnya (IGO, Inlandsche Gemeente Ordonantie untuk 

S 
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Jawa dan IGOB, Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten, untuk luar Jawa). Meskipun 
keduanya tetap merongrong eksistensi otonomi desa yang sudah tumbuh cukup lama di 
Indonesia.  

 Pada tahun 1818, pemerintah kolonial Belanda telah merinci persyaratan untuk menjadi 
Kepala Desa, dengan memasukkan unsur-unsur lain seperti pendidikan, kesehatan jasmani, 
mental, fisik, dan usia di luar perilaku etika dan moralitas berupa budi pekerti, ketauladanan, 
ketaatan beragama, dan norma susila lainnya. Sejak saat itu, dimulai babak baru intervensi 
kekuasaan kolonial terhadap beragam organisasi dan kelembagaan desa untuk kepentingan 
pihak luar. Pemerintah kolonial memberikan peran ganda kepada Kepala Desa, di satu sisi 
bertindak mewakili kepentingan rakyatnya, disisi lain mewakili kepentingan pimpinan atau 
atasan yang banyak ditunggangi kepentingan pribadi atau kekuasaan.  

 Ironisnya setelah pasca kemerdekaan gejala intervensi terhadap kehidupan organisasi 
dan masyarakat perdesaan semakin meningkat, baik selama periode orde lama, maupun orde 
baru. Desa telah menjadi korban dari kebijakan pembangunan yang deterministik sentralistik, 
bahkan dalam banyak hal ditujukan untuk kepentingan politik. Dinamika kelembagaan desa 
terpinggirkan, kemiskinan semakin meluas dan pola pembangunan berjalan tidak 
berkelanjutan. Kecenderungan kekeliruan pembangunan perdesaan akibat paradigma yang 
tidak tepat ternyata menjadi penyebab utama rendahnya kemandirian masyarakat desa. 
Bahkan pada tahun 60-an, ketika partai politik menjadikan desa sebagai basis untuk 
menggalang kekuatan mengakibatkan perubahan tatanan masyarakat yang sangat kohesif 
menjadi tersegmentasi dalam berbagai kepentingan. Pelapisan atau “patronclient” terdesak 
oleh arus pertentangan politik masyarakat kota, sehingga desa atau masyarakat perdesaan 
mengalami pengikisan nilai-nilai kelembagaan dan kemandirian.  

Ketika pemerintah semakin gencar dengan kebijakan pertumbuhan (growth), khususnya 
pada masa orde baru, banyak kalangan akademisi dan praktisi pembangunan menilai bahwa 
nilai-nilai lokal yang tumbuh di desa sejak lama dapat dijadikan pertimbangan dalam 
membangun demokrasi dan kemandirian masyarakat. Terlebih tuntutan reformasi untuk 
membangun good governance dan penguatan otonomi desa perlu diaktualisasikan kembali 
nilai-nilai sosial yang telah terbangun di desa serta keterlibatan masyarakat secara penuh dalam 
pengambilan keputusan di tingkat desa hingga kebijakan nasional. Pertanyaannya apakah 
gambaran ideal tersebut masih relevan dikembalikan sebagai “nilai-nilai” tradisi lama, atau 
justru diperlukan suatu pendekatan baru berupa penyesuaian paradigma yang lebih sesuai 
dengan jaman. Apakah konsep dan kebijakan pembangunan yang selama ini dianut oleh bangsa 
Indonesia sudah saatnya dikaji dan direaktualisasi ulang?. Tulisan ini mencoba mengantarkan 
latar belakang suatu sistem sosial, partisipasi dengan kerangka pembangunan sebagai wujud 
dari penguatan otonomi desa. 

 

Pengertian Desa  

Istilah desa berasal dari bahasa India swadesi yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri 
asal atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta 
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memiliki batas yang jelas (Yayuk dan Mangku, 2003). Istilah desa dan perdesaan sering 
dikaitkan dengan pengertian rural dan village yang dibandingkan dengan kota (city/town) dan 
perkotaan (urban). Konsep perdesaan dan perkotaan mengacu kepada karakteristik masyarakat 
sedangkan desa dan kota merujuk pada suatu satuan wilayah administrasi atau teritorial, dalam 
hal ini perdesaan mencakup beberapa desa (Antonius T, 2003). 

Kuntjaraningrat (1977) mendefinisikan desa sebagai komunitas kecil yang menetap di suatu 
daerah, sedangkan Bergel (1995) mendefinisikan desa sebagai setiap pemukiman para petani. 
Landis menguraikan pengertian desa dalam tiga aspek; (1) analisis statistik, desa didefinisikan 
sebagai suatu lingkungan dengan penduduk kurang dari 2500 orang, (2) analisis sosial 
psikologis, desa merupakan suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan akrab dan 
bersifat informal diantara sesama warganya, dan (3) analisis ekonomi, desa didefinisikan 
sebagai suatu lingkungan dengan penduduknya tergantung kepada pertanian. 

Di Indonesia penggunaan istilah tersebut digunakan dengan cara yang berbeda untuk 
masing-masing daerah, seperti dusun bagi masyarakat Sumatera Selatan, dati bagi Maluku, kuta 
untuk Batak, nagari untuk Sumatera Barat, atau wanua di Minahasa. Bagi masyarakat lain 
istilah desa memiliki keunikan tersendiri dan berkaitan erat dengan mata pencahararian, norma 
dan adat istiadat yang berlaku. 

Zakaria (2000) menyatakan, desa adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama atau 
suatu wilayah, yang memiliki suatu organisasi pemerintahan dengan serangkaian peraturan-
peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di bawah pimpinan desa yang dipilih dan 
ditetapkan sendiri. Definisi ini, menegaskan bahwa desa sebagai satu unit kelembagaan 
pemerintahan mempunyai kewenangan pengelolaan wilayah perdesaan. Wilayah perdesaan 
sendiri diartikan sebagai wilayah yang penduduknya mempunyai kegiatan utama pertanian, 
termasuk pengelolaan sumberdaya alam, dengan susunan fungsi wilayah sebagai pemukiman 
perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 

Dalam PP Nomor 76/ 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa 
dinyatakan bahwa desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan 
asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan 
Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945. Dalam Bab 1, Ketentuan Umum, Pasal 1, dinyatakan 
bahwa “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam 
sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten”. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa desa merupakan suatu kesatuan 
masyarakat yang dibangun berdasarkan sejarah, nilai-nilai, budaya, hukum dan keistimewaan 
tertentu yang diakui dalam sistem kenegaraan kesatuan Republik Indonesia yang memiliki 
kewenangan untuk mengatur, mengorganisir dan menetapkan kebutuhan masyarakatnya 
secara mandiri. 
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Komponen Desa 

Desa merupakan suatu subsistem dari keseluruhan yang lebih luas yang dinamakan negara. 
Desa sebagai suatu sistem memiliki komponen baik fisik, manusia, dan kelembagaan sosial. 
Muhammad (1995) secara rinci menguraikan komponen desa sebagai berikut; 

 

Sumber daya pertanian dan lingkungan hidup 

Perdesaan memiliki sumber daya pertanian dan lingkungan hidup sebagai penyangga 
kehidupan dan perekonomian masyarakat. Desa memiliki peran ganda sebagai penopang 
interaksi sosial dan peningkatan kesejahteraan, juga sebagai penyeimbang ekosistem 
lingkungan yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia. Peran sumber daya dan 
lingkungan hidup kerapkali menjadi hambatan dalam pengembangan pertanian, melalui 
kearifan dan pendekatan lingkungan yang berkelanjutan pembangunan desa dewasa ini sangat 
penting untuk kelestarian alam. 

 

Perekonomian wilayah perdesaan 

Kegiatan ekonomi perdesaan menyangkut kebutuhan pasar di luar daerah berupa komoditi 
primer dan sekunder. Keterkaitan pola produksi mendorong integrasi kuat desa dengan wilayah 
lainnya. Ciri penting kegiatan ekonomi perdesaan; yaitu kegiatan pertanian yang maju dan 
menggunakan perlengkapan atau teknologi pendukung sederhana yang tersedia di wilayahnya. 
Pengelolaan perlu dilakukan secara intensif dengan tenaga kerja relatif banyak (padat karya). 
Hasil pertanian harus segera dipasarkan ke luar daerah dalam bentuk olahan segar untuk 
memancing konsumen. 

 

Kelembagaan sosial 

Kegiatan perekonomian di perdesaan ditandai dengan eratnya hubungan petani, pedagang, 
peternak, penyebaran inovasi, pengelolaan sarana produksi pertanian lokal dan transportasi. 
Disamping itu, lembaga sosial yang ada seperti kelompok tani, kelompok pemuda, pemerintah 
desa badan permusyaratan desa, pesantren dan lembaga pendidikan formal, serta lembaga 
keuangan mikro berkaitan erat dengan peningkatan produksi pertanian dan kehidupan 
masyarakat setempat. Kelembagaan tersebut berpengaruh terhadap distribusi dan peningkatan 
pendapatan masyarakat perdesaan. 

 

Sumber daya manusia 

Kualitas sumber daya manusia di wilayah perdesaan menjadi subjek atau pelaku utama yang 
menggerakkan roda perekonomian dan perubahan dalam jangka panjang. Sebagian besar 
mengendalikan sektor pertanian dan sangat terpengaruh dengan perubahan kebijakan yang 
berskala nasional, regional dan global. Sebagian penduduk desa adalah petani yang berperan 
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sebagai produsen sekaligus konsumen. Oleh karena itu, kualitas petani sebagai subjek sangat 
ditentukan oleh kemampuan manajerial, keterampilan teknis dan antisipasi terhadap 
perubahan. Sementara sebagai konsumen, kualitasnya sangat ditentukan oleh tingkat 
pemenuhan kebutuhan fisik minimum.  

 

Sarana dan prasarana fisik 

Disamping aktivitas sosial dan kelembagaan, desa ditunjang pula oleh ketersediaan sarana dan 
prasarana fisik untuk mendukung percepatan pembangunan dan perekonomian masyarakat 
serta untuk meningkatkan hubungan dan jaringan antara satu desa dengan desa lainnya. 
Komponen ini secara fungsional dibedakan sarana fisik penunjang produksi dan aktivitas sosial. 
Komponen prasarana fisik mencakup pelayanan dibidang ekonomi, seperti jalan desa, 
jembatan, irigasi dan pabrik pengolahan pertanian. Dibidang kesehatan tersedianya sarana 
posyandu, sanitasi dan air bersih. Dibidang pendidikan tersedianya sekolah dasar, pesantren, 
atau madrasah.  

 

Karakteristik Masyarakat Desa 

Dalam beberapa kajian dibedakan antara masyarakat kota (urban community) dan desa (rural 
community) berdasarkan letak geografis, kebiasaan dan karakteristik keduanya. Menurut 
Roucek dan Warren (1962) masyarakat desa memiliki karakteristik sebagai berikut; (1) peranan 
kelompok primer sangat besar; (2) faktor geografis sangat menentukan pembentukan 
kelompok masyarakat; (3) hubungan lebih bersifat intim dan awet; (4) struktur masyarakat 
bersifat homogen; (5) tingkat mobilitas sosial rendah; (6) keluarga lebih ditekankan kepada 
fungsinya sebagai unit ekonomi; (7) proporsi jumlah anak cukup besar dalam struktur 
kependudukan. 

Sorokin dan Zimerman dalam T.L Smith dan P.E Zop (1970) mengemukakan sejumlah 
faktor yang menjadi dasar dalam menentukan karakteristik desa dan kota, yaitu; mata 
pencaharian, ukuran komunitas, tingkat kepadatan penduduk, lingkungan, diferensiasi sosial, 
stratifikasi sosial, interaksi sosial dam solidaritas sosial. 

Masyarakat desa umumnya hidup dalam situasi kemiskinan dengan mata pencaharian 
sangat tergantung dari kondisi geografis wilayahnya, seperti usaha tani, nelayan, ternak, 
kerajinan tangan dan pedagang kecil. Ciri lain yang masih nyata terlihat, produksi pertanian 
yang ditekuni masyarakat terutama untuk memenuhi keperluan sendiri (subsistence).  

Masyarakat desa dalam kehidupan sehari-hari masih memegang teguh tradisi, nilai-nilai 
dan adat istiadat secara turun temurun. Bukan berarti tradisi dan adat istiadat yang dianut tidak 
menunjang usaha pembangunan, sebagian justru dibutuhkan untuk memelihara kelangsungan 
hidup dan lingkungan. Tetapi harus diakui sebagian tradisi dan adat istiadat yang dianut 
menghambat dan menghalangi usaha pembangunan itu sendiri (Siagian, 1983). 
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Secara psikologis masyarakat desa cenderung memiliki sifat konservatif dan ortodoks, 
fatalis dan suka curiga terhadap orang luar. Namun demikian, masyarakat desa dapat bersikap 
hemat, cermat dan menghormati orang lain yang terkadang sulit ditemukan di perkotaan. 
Beberapa ciri khas yang membedakan antara penduduk desa dengan kota diantaranya; 

 Kehidupan dan mata pencaharian di desa sangat erat hubungannya dengan alam. 

 Pada umumnya anggota keluarga mengambil peran dalam kegiatan bertani dengan 
tingkat keterlibatan yang berbeda-beda. 

 Masyarakat desa sangat terikat dengan lingkungan dan nilai-nilai yang dianutnya. 

 Terbangunnya kekerabatan yang sangat kuat, pola kehidupan keluarga dan masyarakat 
yang saling ketergantungan, sehingga berkembang nilai-nilai gotong royong, kerjasama, 
perasaan sepenanggungan dan tolong menolong. 

 Corak feodalisme masih nampak meskipun dalam perkembangannya mulai berkurang. 

 Hidup di desa banyak berkaitan dengan tradisi, nilai, norma adat yang telah 
berkembang secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga 
masyarakat desa cenderung di cap “statis”. 

 Keterbukaan dan keterlibatan yang sangat erat dengan permasalahan rohani atau 
keagamaan sangat kental. 

 Terkadang untuk sebagian masyarakat sangat meyakini nilai-nilai atau kepercayaan 
yang bersifat mistis sehingga kurang menerima hal-hal yang bersifat rasional dan 
kurang kritis. 

 Karena kondisi alam atau kepadatan penduduk dengan beban tanggungan keluarga 
besar, sementara sempitnya lahan pekerjaan bagi masyarakat mengakibatkan 
kemiskinan dan kemelaratan sehingga mendorong sikap apatis. 

 

Tipologi Desa 

Tipologi desa dapat dilihat dari beberapa aspek dominan seperti mata pencaharian dan pola 
interaksi sosial yang terbangun. Dari mata pencaharian pokok dapat ditentukan tipe desa 
beserta karakteristik dasarnya. Namun, akibat perkembangan teknologi dan informasi serta 
semakin kuatnya hubungan antara desa dengan kota, pembabakan tersebut sangat sulit 
diterapkan secara langsung. Meski demikian, ada beberapa tipologi yang masih dapat 
digunakan. Berdasarkan mata pencahariannya desa dibagi sebagai berikut; 

1. Desa pertanian terdiri dari desa pertanian berlahan basah dan kering, desa perkebunan 
yang dikelola oleh masyarakat sebagai pemilik dan swasta, serta desa nelayan (tambak, 
perikanan darat, pantai dan laut). 
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2. Desa peternakan, dimana mata pencaharian utama sebagian besar penduduknya 
peternakan. Dalam kenyataannya hingga saat ini sangat sulit dijumpai desa yang homogen, 
meski ada mata pencaharian lain namun beternak menjadi mata pencaharian utamanya. 

3. Desa industri. Tipologi ini dibagi dalam dua macam; (a) desa industri yang memproduksi alat 
pertanian secara tradisional maupun modern dengan sistem upah sesuai dengan 
“manajemen” masing-masing. (b) desa industri yang memproduksi barang kerajinan, seperti 
perabot rumah tangga terbuat dari kayu jati, rotan, dan bahan konveksi. 

Berdasarkan tempat tinggal desa terdiri dari desa pegunungan, pantai, perbatasan, dataran 
rendah dan sungai. Sebutan desa tersebut mengacu pada lingkungan dan lokasi di mana 
masyarakat bertempat tinggal. Lingkungan dominan di mana wilayah desa itu berada, maka 
dapat dikelompokan sebagai desa sesuai dengan lingkungannya. 

Tipologi desa di Indonesia pada umumnya digolongkan sebagai desa pertanian, 
perkebunan, nelayan, peternakan dan sedikit desa sungai (Budi Harsono, 1997). 
Pengelompokan desa dapat dilakukan dengan perhitungan kuantitif maupun kualitatif agar 
semua aspek kehidupan masyarakat baik fisik maupun non-fisik dapat teridentifikasi. Indikator 
fisik dalam bentuk daya dukung alam menyangkut potensi geografis, iklim, kesuburan tanah, 
hutan, air, perikanan, pertambangan dan lain-lain. Indikator non-fisik terus berkembang dan 
berubah dari waktu ke waktu. Aspek ini terdiri dari mata pencaharian mencakup jenis usaha, 
tingkat pendidikan dan kapasitas masyarakat, perkembangan kebudayaan, tradisi serta adat 
istiadat. Indikator lainnya seperti pertumbuhan ekonomi, produksi barang dan jasa, 
kemandirian desa, ketersediaan sarana dan prasarana serta tingkat perkembangan 
kelembagaan desa. 

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1972 tentang Pelaksanaan 
Klasifikasi dan Tipologi Desa di Indonesia digolongkan dalam tiga tingkatan yakni, desa swadaya, 
desa swakarsa dan desa swasembada.  

a. Desa swadaya merupakan desa yang paling terbelakang dengan budaya kehidupan 
tradisional dan sangat terikat dengan adat istiadat. Desa ini biasanya memiliki tingkat 
kesejahteraan yang sangat rendah, sarana dan prasarana minim serta sangat tergantung 
pada alam. Secara umum ciri-ciri desa swadaya sebagai berikut; 

 Lebih dari 50% penduduk bermata pencaharian di sektor primer (berburu, menangkap 
ikan dan bercocok tanam secara tradisional). 

 Produksi desa sangat rendah di bawah 50 juta rupiah per tahun. 

 Adat istiadat masih mengikat kuat. 

 Pendidikan dan keterampilan rendah, kurang dari 30% yang lulus sekolah dasar. 

 Prasarana masih sangat kurang. 

 Kelembagaan formal maupun informal kurang berfungsi dengan baik. 

 Swadaya masyarakat masih sangat rendah sehingga kerapkali pembangunan desa 
menunggu instruksi dari atas. 
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b. Desa swakarsa merupakan desa yang mengalami perkembangan lebih maju dibandingkan 
desa swadaya. Desa ini telah memiliki landasan lebih kuat dan berkembang lebih baik serta 
lebih kosmopolit. Desa swakarsa penduduknya mulai melakukan peralihan mata 
pencaharian dari sektor primer ke sektor lain. Secara umum ciri-ciri desa swakarsa sebagai 
berikut; 

 Mata pencaharian penduduk mulai bergeser dari sektor primer ke industri, penduduk 
desa mulai menerapkan teknologi pada usaha taninya, kerajinan dan sektor sekunder 
mulai berkembang. 

 Produksi desa masih pada tingkat sedang, yaitu 50-100 juta rupiah setiap tahun. 

 Kelembagan formal dan informal mulai berkembang, ada 4-6 lembaga yang hidup. 

 Keterampilan masyarakat dan pendidikannya pada tingkat sedang 30-60% telah lulus 
SD bahkan ada beberapa yang telah lulus sekolah lanjutan. 

 Fasilitas dan prasarana mulai ada meski tidak lengkap, paling tidak ada 4-6 sarana 
umum yang tersedia di masyarakat. 

 Swadaya masyarakat dan gotong royong dalam pembangunan desa mulai tampak 
meski tidak sepenuhnya. 

c. Desa swasembada merupakan desa yang memiliki kemandirian lebih tinggi dalam segala 
bidang terkait dengan aspek sosial dan ekonomi. Desa swasembada mulai berkembang dan 
maju dangan petani yang tidak terikat dengan adat istiadat atau pola tradisional. Prasarana 
dan sarana yang lebih lengkap dengan perekonomian lebih mengarah pada industri barang 
dan jasa. Sektor primer dan sekunder lebih berkembang. Ciri-ciri desa swasembada sebagai 
berikut; 

 Mata pencaharian penduduk sebagian besar di sektor jasa dan perdagangan atau 
lebih dari 55% penduduk bekerja di sektor tertier. 

 Produksi desa tinggi dengan penghasilan usaha di atas 100 juta rupiah setiap tahun. 

 Adat istiadat tidak mengikat lagi meskipun sebagian masyarakat masih 
menggunakannya. 

 Kelembagaan formal dan informal telah berjalan sesuai fungsinya dan telah ada 7-9 
lembaga yang hidup. 

 Keterampilan masyarakat dan pendidikannya pada tingkat 60% telah lulus SD, sekolah 
lanjutan bahkan ada beberapa yang telah lulus perguruan tinggi. 

 Fasilitas dan prasarana mulai lengkap dan baik 

 Penduduk sudah memiliki inisiatif sendiri melalui swadaya dan gotong royong dalam 
pembangunan desa. 

Selanjutnya, untuk mengukur apakah desa itu digolongkan dalam ketiga katagori tersebut 
perlu ditetapkan beberapa indikator baik fisik maupun non fisik. Indikator tetap terdiri dari 
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kepadatan penduduk (D), keadaan alam (N) dan letak desa dengan kemajuan (U). Indikator 
berkembang yaitu mata pencaharian (E), produksi (Y), adat istiadat (A), kelembagaan (L), 
pendidikan (Pd) swadaya (Gr) serta sarana dan prasarana (P). Seluruh indikator ini kemudian di 
jumlahkan = E+Y+A+L+Pd+Gr+P. Jika nilai yang diperoleh; 7-11 maka termasuk desa swadaya; 
12-16 desa swakarsa dan 17-21 desa swasembada. Secara rinci model penilaian ini dapat dilihat 
dalam tabel sebagai berikut; 

 

Tabel: Penilaian Indikator Penentu Tipologi Desa 

 

NO INDIKATOR KEADAAN SKOR 
A INDIKATOR RELATIF TETAP 
1 Kepadatan penduduk Kurang 200 orang/km2 D1 
  200-300 orang/km2 D2 
  Lebih dari 300 orang/km2 D3 
2 Keadaan alam Kurang  N1 
  Sedang N2 
  Tinggi N3 
3 Orbitasi (kota yang paling mempengaruhi) Kota propinsi U1 
  Kota kabupaten U2 
  Kota kecamatan U3 
  terisolir U4 
B INDIKATOR BERKEMBANG 
1 Mata pencaharian 55% sektor primer E1 
  55% sektor sekunder E2 
  55% sektor tertier E3 
2 Produksi (output desa) Kurang dari Rp. 50 juta Y1 
  Rp 50-100 juta Y2 
  Lebih dari Rp. 100 juta Y3 
3 Adat istiadat   
 - Mengikat 7-9 adat dilakukan A1 
 - transisi 4-6 adat dilakukan A2 
 - tidak mengikat 1-3 adat dilakukan A3 
4 Kelembagaan 1-3 lembaga yang ada L1 
  4-6 lembaga yang ada L2 
  7-9 lembaga yang ada L3 
5 Pendidikan dan keterampilan Kurang dari 30% lulus SD Pd1 
  30% – 60% lulus SD Pd2 
  Lebih dari 60% lulus SD Pd3 
6 Swadaya dan gotong royong Laten Gr1 
  Transisi Gr2 
  manifestasi Gr3 
7 Sarana dan prasarana Kurang (nilai 25-55) P1 
  Sedang (nilai 60-90) P2 
  Cukup (nilai 95-125) P3 

Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri No: 11 Tahun 1972 (Yayuk dan Mangku, 2003) 
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Model tipologi diatas pernah diberlakukan pada masa Orde Baru untuk mempermudah 
dalam mengklasifikasi desa berdasarkan kepentingan ekonomi dan politik saat itu. Pola 
pembabakan tersebut menimbulkan persoalan dalam menentukan kekhasan perkembangan 
suatu desa. Nilai dan pengukuran kuantitatif dijadikan andalan dalam menetapkan suatu desa 
maju atau berkembang serta menentukan jumlah dukungan pemerintah terhadap wilayah itu. 

Beberapa ukuran tersebut hanya menjelaskan pengelompokkan desa berdasarkan ketiga 
katagori atau kelompok. Pengelompokkan semacam ini paling tidak bermanfaat untuk 
menentukan kondisi suatu desa berdasarkan tipologi tertentu. Diketahui pula bahwa tingkat 
kemajuan desa berpengaruh terhadap pola kehidupan masyarakat. Desa yang dekat dengan 
kota akan memiliki kebiasaan, gaya hidup, tata nilai dan percepatan pembangunan yang 
berbeda dari desa yang jaraknya jauh dari kota. Demikian pula terjadi pada beberapa desa yang 
memiliki sistem pengairan atau irigasi teknis dan non irigasi. Desa yang memiliki prasarana 
irigasi teknis bisanya taraf kehidupannya lebih baik dibandingkan desa lainnya. Lebih 
kosmopolit, individualistik, pada beberapa kegiatan antusiasme dan gotong royong mulai 
berkurang namun lebih pada suatu kewajiban. Hal yang sama berbeda pada desa yang memiliki 
sistem irigasi semi teknis. Kekerabatan sangat kuat, gotong rotyong dan antusiasme terhadap 
suatu kegiatan bersama cukup tinggi, solidaritas, dan kurang kosmopolit. 

Dari uraian di atas tentu tidak dapat dijadikan pembenaran pada suatu desa, dimana hal 
yang berbeda akan berlaku di suatu desa dan tidak dapat digeneralisasikan kelengkapan 
prasarana fisik seperti jalan, irigasi dan pelayanan umum untuk mengukur seluruh keadaan 
desa. Paling tidak menjadi panduan dalam menentukan ciri dan keadaan awal desa yang akan 
dikaji. Oleh karena itu, pemahaman tentang tipologi dan pengukuran indikator yang sangat 
umum perlu disempurnakan untuk mengenali lebih dalam pada kasus-kasus yang lebih luas 
tentang suatu daerah pembangunan. 

 

Pembentukan Desa 

Pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa diatur dalam PP Nomor 76/ 2001 bahwa 
pembentukan desa baru wajib memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, sosial budaya, 
potensi desa, sarana dan prasarana pemerintahan. Menurut R.M.Z Lawang (2003), pola 
pembentukan desa harus memperhatikan aspek berikut; 

a. Penggabungan mempertimbangkan jumlah penduduk yang dilayani oleh suatu sistem 
birokrasi di tingkat desa. 

b. Pemekaran mempertimbangkan jumlah penduduk dimana faktor teritorial dan struktur 
sosial budaya yang relatif sama atau tidak berubah. Artinya pemekaran dapat bertahan 
cukup lama dan tidak rentan dengan perubahan struktur masyarakat dan pola kehidupan.  

c. Pembentukan satuan administrasi baru dengan satuan teritorial baru dengan latar belakang 
struktur sosial dan budaya yang tidak sama. Contohnya pembentukan pemukiman 
transmigrasi.  
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d. Pola pembentukan satuan administrasi yang bersamaan dengan struktur sosial budaya 
sendiri.  

 

Pemerintahan dan Birokrasi Desa 

Dalam UU Nomor 22/1999, desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul 
dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di 
daerah kabupaten. Pengertian ini mengandung makna dan konsekuensi logis dalam penataan 
sistem pemerintahan dan birokrasi. Berikut beberapa hal mendasar tentang penyelenggaraan 
pemerintahan dan birokrasi desa. 

a. Landasan pemikiran dalam pengaturan tentang pemerintahan desa adalah 
keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.  

b. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan bagian atau subsistem dari sistem 
penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggungjawab pada Badan 
Perwakilan Desa (BPD) dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas itu kepada Bupati.  

c. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, 
memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di 
pengadilan. Oleh karena itu, Kepala Desa mempunyai wewenang untuk melakukan 
perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan. 

d. Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk Badan Perwakilan Desa atau sebutan lain 
yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa  bersangkutan, yang berfungsi sebagai 
lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, anggaran 
pendapatan dan belanja desa, dan Keputusan Kepala Desa. 

e. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai dengan kebutuhan. Lembaga 
dimaksud merupakan mitra pemerintahan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat 
desa. 

f. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan 
pemerintah daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman 
desa. 

g. Berdasarkan hak asal-usul desa yang bersangkutan, Kepala Desa mempunyai wewenang 
untuk mendamaikan perkara atau sengketa dari para warganya. 

Lahirnya UU Nomor 22/1999 merupakan langkah maju yang telah ditempuh pemerintahan 
untuk memulihkan kondisi politik dan pemerintahan yang selama ini berjalan sebagai akibat 
dari pemberlakukan peraturan perundangan tentang desa selama ini. Pemberlakuan undang-
undang ini memberikan peluang untuk menata kembali nilai-nilai desa yang telah ditinggalkan 
serta mengembalikan status desa sebagai kesatuan masyarakat hukum sebagaimana amanat 
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Pasal 18 UUD 1945, otonomi asli desa diakui keberadaannya. Namun dalam pengaturan yang 
lebih lanjut tentang desa tidak mencerminkan hakekat otonomi desa. 

Dalam batang tubuh UU Nomor 22/1999 desa tidak dinyatakan secara ekplisit memiliki 
otonomi tetapi disebutkan memiliki otonomi asli berada dalam bagian penjelasan. Hal lain 
menyangkut keberadaan pemerintahan desa yang memposisikan pemerintah desa dan Badan 
Perwakilan Desa sebagai pemegang pemerintahan “birokrasi desa”. Kemungkinan lembaga lain 
yang telah lama diakui oleh masyarakat sulit untuk memegang peranan ini. Pengakuan otonomi 
desa (asli) terlihat setengah hati. Dengan kata lain bahwa UU Nomor 22/1999 baru mengatur 
masalah pemerintahan (nasional) oleh pemerintahan desa khususnya oleh Kepala Desa dan 
Badan Perwakilan Desa. Jadi bukan penyelenggaraan pemerintahan nasional oleh desa itu 
sendiri, sebagaimana makna otonomi asli yang diakui keberadaannya. Oleh karena itu, 
pemerintahan desa merupakan subsistem dalam sistem pemerintahan nasional. 

Keberadaan pasal yang mengatur pembentukan pemerintahan dan perangkat desa akan 
menghasilkan Kepala Desa sebagai pimpinan pemerintah desa dan BPD yang akan membatasi 
peran pemimpin desa dan atau lembaga perwakilan lain yang bersifat asli yang ada di desa yang 
bersangkutan. Hal ini mengakibatkan dualisme kelembagaan dan kepemimpinan di dalam desa, 
yaitu pemerintahan desa dan lembaga lain sebagaimana yang telah terjadi sejak 
pemberlakukan UU Nomor 5/1979. Dualisme ini berdampak buruk bagi masyarakat, terutama 
pembatasan dan ketidakjelasan peran lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 
program pembangunan. Pada kenyataannya seluruh kapasitas, potensi, dan sumber daya untuk 
peningkatan kesejahteraan masyarakat desa akan disalurkan melalui pemerintahan desa. 
Namun keberadaan desa otonom dan sejati sulit untuk memperoleh akses ini. Artinya tetap 
memperkokoh institusi perpanjangan pemerintah yang diatur dalam mekanisme pemerintahan 
desa (Pemdes dan BPD).  

Padahal selama diberlakukannya UU Nomor 5/1979, tidak pernah ada kebijakan resmi yang 
melarang kehadiran ataupun berfungsinya lembaga sosial kemasyarakatan lain termasuk ‘desa 
otonom’. Akibat dualisme ini, keberadaan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dan desa 
dengan sendirinya memudar. Situasi ini menjadi fatal, karena di satu pihak, lembaga desa baru 
tak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, di pihak lain, desa lama kehilangan makna 
keberadaannya. Sebuah hasil penelitian (Kamala, 1999; Yando Zakaria, 2002) mengungkapkan 
beberapa hal; 

 Pertama, institusi lokal yang kuat kapasitasnya berada di tingkat atau lingkungan yang 
sejenis saja. Akibatnya, masyarakat yang menjadi target group berbagai proyek pembangunan 
dan penanggulangan kemiskinan sulit mempengaruhi dan mengakses baik sebagai lembaga 
mitra, pesaing, atau kontrol. Proyek pembangunan dan penanggulangan kemiskinan didasarkan 
pada kebijakan yang ada yaitu diselenggarakan oleh pemerintah desa bersama organisasi mitra 
resminya, seperti LMD, LKMD, kelompok PKK, Karang Taruna, KUD, dan lain sebagainya. 
Kecenderungan ini membatasi kerjasama dengan institusi di luar itu, sehingga kerjasama yang 
terjadi cenderung diantara komunitas atau kelompok sejenis, bukan dengan pemerintah. 
Delapan puluh persen hubungan dengan pihak luar komunitas dengan kelompok non 
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pemerintah. Akibatnya, banyak proyek pembangunan dan pananggulangan kemiskinan tidak 
sampai pada sasaran yang membutuhkan. 

Kedua, pemerintah Indonesia secara umum kurang berhasil bekerja dengan kapasitas yang 
tersedia untuk meningkatkan perencanaan dan implementasi proyek/program dan layanan 
publik. Pemerintah di tingkat desa lebih bersikap mewakili pemerintah di tingkat atasnya, 
daripada bertindak sebagai wakil dari konstituennya di desa. Secara tidak langsung pemerintah 
telah menghancurkan kapasitas lokal melalui pembatasan dalam pelaksanaan proyek atau tidak 
mendukung proyek yang diajukan masyarakat. Proses perencanaan dari bawah yang dilakukan 
pemerintah tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal yang telah teridentifikasi dan 
tidak merangsang berkembang kapasitas kelembagaan. Pemerintah melakukan pembatasan 
terhadap penyedia jasa dari pihak masyarakat, berbagai institusi yang ada pada komunitas, 
yang  sebenarnya bisa dan mampu untuk berperan dalam pengurangan kemiskinan dan 
pembangunan politik. Kelemahan dalam manajemen dana proyek dan kegagalan proyek atau 
program inisiatif pemerintah menyebabkan kekecewaan terhadap kemampuan pemerintah 
dalam menyediakan layanan sosial. 

Ketiga, sebenarnya ada institusi maupun lembaga lokal lain yang memiliki daya jangkau 
dan daya dukung yang lebih luas dibanding pemerintah desa dalam mengatasi permasalahan 
kemiskinan dan kesejahteraan di tingkat lokal, sehingga masing-masing institusi dan organisasi 
itu menjadi modal sosial. Peran yang dapat dimainkan dapat sebagai mitra, pelaksana maupun 
pengawas proyek pembangunan. Institusi dan organisasi yang dimaksud terbentuk atas dasar 
nilai-nilai ajaran agama, sistem kekerabatan, sistem (hukum) adat, sistem organisasi 
pemerintahan tradisional, dan lain sebagainya. Memang kapasitas institusi dan organisasi 
tersebut dalam kondisi yang terus menurun daya dukungnya, karena terbatasnya ruang dan 
kepercayaan dalam mengaktualisasikan potensi dan kapasitasnya. Baik diakibatkan upaya 
sistematis dan secara langsung melemahkannya, maupun karena akibat proses alamiah, sebagai 
dampak dari perubahan yang terjadi baik di lingkungan internal dan ekternal institusi dan 
organisasi tradisional itu sendiri. Pada akhirnya dalam perkembangannya institusi itu sulit 
menyesuaikan diri dengan tuntutan zamannya. 

Pengaturan tentang pemerintahan desa tidak secara eksplisit dinyatakan sebagai suatu unit 
yang otonom, tetapi lebih memfokuskan pada aspek-aspek teknis seputar kedudukan dan 
peran Kepala Desa, BPD, dan perangkat pemerintahan desa lainnya. Hal ini mengaburkan 
makna pengakuan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, sehingga boleh dikatakan 
perubahan yang terjadi tidak bersifat menyeluruh menyangkut hakekat dari otonomi desa itu 
sendiri. 

Salah satu implikasinya tidak terselesaikannya konflik tenurial di desa, yang menjadi salah 
satu dasar bagi ketegangan antara negara–desa selama ini. Hak tenurial atau hak ulayat, 
melekat pada badan hukum yang disebut desa. Karena itu, desa dapat disebut sebagai 
‘kesatuan masyarakat hukum’ yang sekarang sudah diakui kembali dalam UU Nomor 22/1999. 
Dibutuhkan upaya sistematis untuk mengembalikan makna otonomi desa seutuhnya, termasuk 
haknya sebagai subjek hukum dari hak ulayat. Memberikan pengakuan desa sebagai institusi 
yang menerima kewenangan penyelenggaraan pemerintahan nasional hanyalah salah satu saja 
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dari sekian kebutuhan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan otonomi penuh. Diharapkan 
berbagai konflik dan ketegangan menyangkut hubungan ‘desa dengan negara’ yang selama ini 
dialami dapat diselesaikan dengan cara memberikan otonomi desa secara penuh dengan 
mengedepankan nilai-nilai serta hak-hak warga mayarakat yang telah lama terbangun. Dengan 
pemberian otonomi penuh akan tercipta komunitas yang sehat dan hidup, yang dibutuhkan 
bagi kelangsungan kehidupan bernegara dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara 
keseluruhan. 

 

Struktur Pemerintahan Desa 

Susunan pemerintahan desa terdiri atas Pemerintah Desa (Pemdes) dan Badan Perwakilan Desa 
(BPD). Pemdes dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu perangkat desa yang bertanggung jawab 
langsung kepada Kepala Desa. 

BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka masyarakat yang ada di desa dan 
berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan desa (Perdes), menampung dan 
menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan 
pemerintahan desa. 

 

Gambar: Struktur Pemerintahan Desa 

 

 

 

Jumlah dan jabatan perangkat desa disesuaikan dengan tradisi dan perkembangan setempat 
yang diatur melalui Perda dan Perdes. Unsur-unsur perangkat desa yaitu; 

a. Unsur staf, yaitu petugas pelayanan kegiatan administrasi pemerintahan desa, seperti 
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Sekretaris Desa dan atau Tata Usaha Desa. 

b. Unsur pelaksana, yaitu; pelaksana teknis lapangan, seperti Urusan Pamong Tani Desa, dan 
Urusan Keamanan. 

c. Unsur wilayah, yaitu unsur pembantu Kepala Desa di wilayah bagian desa, seperti Kepala 
Dusun 

Sistem administrasi pemerintahan desa yang dikembangkan berupa pelayanan administrasi 
yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat untuk mewujudkan pelayanan yang cepat dan 
efisien kepada masyarakat. 

Disamping itu, pemerintahan desa menyusun administrasi pertanggungjawaban 
pelaksanaan pemerintahan kepada BPD yang tembusannya disampaikan kepada Camat dan 
Bupati. Jika mendapatkan penugasan yang disetai pembiayaan dari pemerintah pusat, propinsi 
dan kabupaten/kota, pemerintah desa wajib melaporkan pelaksanaannya kepada yang 
memberikan tugas. 

BPD merupakan lembaga perwakilan rakyat di tingkat desa yang memiliki kedudukan 
setara dengan Kepala Desa. BPD menjadi mitra kerja Kepala Desa dalam menjalankan roda 
pemerintahan setempat. BPD1 berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, 
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan atas kinerja 
Kepala Desa dan perangkat desa. 

Susunan dan kelengkapan BPD sebagai berikut; 

a. Keanggotaan BPD terdiri dari pemuka masyarakat yang dipilih dari, oleh dan untuk 
masyarakat desa setempat untuk masa kerja 5 (lima) tahun. 

b. Alat kelengkapan BPD terdiri dari Pimpinan, Komisi-komisi, dan Panitia–panitia. 

c. Pimpinan BPD terdiri dari seorang ketua dan sebanyak-banyaknya dua orang wakil ketua 
yang dipilih dari dan oleh anggota. 

d. Komisi-komisi BPD terdiri dari tiga komisi, yaitu Komisi A yang membidangi 
pemerintahan, Komisi B membidangi pembangunan dan Komisi C membidangi 
kesejahteraan rakyat. 

e. Panitia-panitia yang dapat dibentuk oleh BPD diantaranya Panitia Pemilihan Kepala 
Desa, Panitia Pemilihan Anggota BPD, Panitia anggaran, panitia khusus, dan panitia lain 
sesuai kebutuhan. 

Peranserta masyarakat dalam pemerintahan desa dilakukan sebagai berikut; 

a. Meningkatkan kesadaran untuk melibatkan diri dalam pengelolaan pembangunan baik 
pada tahap perancanaan, pelaksanaan dan pengawasan maupun pemilikan dan 
pengembangan. 

b. Memberikan masukan dan kritik yang membangun kepada pemerintah desa. 

                                                 
1
 Sebelumnya berdasarkan UU Nomor 5/1974 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1978, di tingkat desa dibentuk 

LMD. Dengan diberlakukannya UU Nomor 22/1999 dalam pemerintahan desa tidak dikenal lagi LMD tetapi yang ada BPD. 
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c. Memenuhi kewajiban sebagai warga desa atas segala peraturan atau ketentuan yang 
berlaku atau didasarkan atas kesepakatan bersama. 

d. Turut memiliki, merawat dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan desa. 

e. Menjaga dan melestarikan nilai, norma dan adat-istiadat desa. 

f. Menggunakan hak-hak sebagai warga desa. 

 

 



Perencanaan Desa Terpadu | 17  

 

BAB 

2 

 

Landasan Pembangunan Desa 

 

 
 

 

 

 

eskipun penyusunan dan perumusan pendekatan pembangunan sifatnya 
menyeluruh, namun dalam pelaksanaannya paling tidak terdapat dua hal yang perlu 
dipertimbangkan: Pertama, perumusan kebijakan dan pendekatan pembangunan 

yang berupaya meletakkan kembali format, tatanan dan kelembagaan masyarakat desa yang 
sesuai dengan nilai-nilai, budaya, historis dan pola hidup masyarakat. Setiap periode 
perkembangan suatu daerah memiliki semangat budaya, perangkat kelembagaan dan pranata 
menurut jamannya. Apa yang dinilai baik mungkin hanya berlaku pada komunitas dan waktu 
tertentu. Struktur atau komposisi masyarakat perdesaan sekarang (pasca reformasi) berbeda di 
banding masa orde lama dan orde baru, di mana partisipasi dan pengambilan keputusan 
menjadi bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Kondisi yang kondusif ini 
masih perlu dirumuskan lebih lanjut dengan melibatkan semua stakeholder secara kontekstual.  

Kedua, jangan terjebak kembali pada kekeliruan masa lalu, yang berupaya memecahkan 
masalah pembangunan melalui penyusunan suatu kebijakan perencanaan yang bersifat umum 
dan diberlakukan secara seragam untuk setiap daerah. Pengalaman penyelenggaraan 
pembangunan di berbagai negara, menunjukkan bahwa skenario pembangunan yang disusun 
secara umum kurang berhasil atau paling tidak mampu mencapai target atau sasaran yang 
ditetapkan sebelumnya. Mensosialisasikan rancangan atau skenario yang bersifat umum selalu 
sulit dilaksanakan dan lebih banyak bersifat mekanistik dan terlepas dari kondisi lokal yang 
sangat spesifik, sehingga mematikan inisiatif masyarakat setempat. Proses penentuan kebijakan 
pembangunan menjadi milik pemerintah.  

Pergeseran paradigam pembangunan dari pusat ke desa secara langsung mendorong upaya 
perbaikan sistem kepemerintahan dan perencanaan yang lebih terintegrasi. Dimana 
perencanaan yang disusun dalam berbagai tingkatan pembangunan memiliki karakteristik 
kemajemukan, demokratis, jangka panjang, transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan 
mampu menjawab persoalan yang dihadapi langsung oleh masyarakat di lapisan bawah. 

 

M 
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Kerangka Hukum 

Perjalanan pembangunan perdesaan di Indonesia terjadi dalam kemajemukan sistem nilai dan 
budaya, ternyata telah mengalami pula latar belakang sejarah yang cukup panjang, tentunya 
dalam pendekatan yang berbeda pula. Latar belakang seperti inilah yang perlu dicermati dalam 
memilih prinsip dasar pembangunan perdesaan di Indonesia secara integral. Kelembagaan, 
termasuk organisasi, dan perangkat peraturan dan hukum memerlukan penyesuaian, sehingga 
peluang bagi setiap warga masyarakat untuk berpartisipasi dan bertindak aktif dalam 
pembangunan dapat tumbuh disemua bidang kehidupannya. Oleh karena itu, diperlukan suatu 
kerangka atau model pembanguan desa yang berpayung pada hukum dan perundang-
undangan agar tercipta peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan dirinya dan 
mengupayakan pemberdayaan masyarakat agar mampu memanfaatkan peluang tersebut.  

Pembangunan masyarakat perdesaan untuk menciptakan kehidupan yang demokratis, baik 
dalam kegiatan dan aktivitas ekonomi, sosial budaya dan politik ternyata haruslah berbasis 
pada beberapa prinsip dasar latar belakang sejarah, hukum dan kemajemukan etnis, sosial, 
budaya, dan ekonomi yang telah hadir sebelumnya. Sekarang desa menjadi arena demokrasi, 
otonomi, partisipasi dan kontrol bagi warga masyarakat. 

Sejak Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 1945 hingga sekarang ini, peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang bentuk dan susunan pemerintahan daerah termasuk desa 
sebagai berikut; 

a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945 tentang Pembentukan Komite Nasional Daerah 

b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah 

c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah 

d. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah 

e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah (disempurnakan) 

f. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang DPRD Gotong Royong dan Sekretariat Daerah 
(disempurnakan) 

g. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah 

h. Undang-Undang Nomor 19 tahun 1965 tentang Desapraja 

i. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah 

j. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa 

k. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 

l. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan 
Daerah. 

m. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional; 
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n. 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); 

o. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; 

p. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan; 

q. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

r. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Departemen Dalam Negeri; 

s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan 
Batas Desa; 

t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Penggabungan Desa dan 
Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan; 

u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan 
Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Desa; 

v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, 
Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan; 

w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi 
Desa; 

x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan 
Pembangunan Desa; 

y. 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 

z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan 
Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan. 

 

Pemberdayaan  

Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap 
suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, 
pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud interkoneksitas yang terdapat di dalam suatu 
tatanan dan atau upaya penyempurnaan terhadap elemen atau komponen tatanan yang 
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ditujukan agar tatanan dapat berkembang secara mandiri. Jadi pemberdayaan adalah upaya 
yang ditujukan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk  
membangun dirinya sendiri.  

Kegagalan yang terjadi disebabkan pendekatan utama pembangunan dilaksanakan tidak 
memperhatikan kepentingan masyarakat marjinal yang tersebar di desa. Disamping itu 
terjadinya kerusakan lingkungan karena eksploitasi yang berlebihan dalam mengejar target 
pendapatan negara yang terkadang menimbulkan pelanggaran norma-norma kehidupan 
masyarakat di perdesaan. Perencanaan pembangunan yang tidak memperhatikan semua aspek 
atau sektor pengembangan karena bersifat topdown planning yang menempatkan warga 
masyarakat desa sebagai objek bukan pelaku (subjek). Rencana program pengembangan 
masyarakat biasanya dibuat di tingkat Pusat (atas) dan dilaksanakan oleh instansi propinsi dan 
kabupaten. Masyarakat sering kali diikutkan tanpa diberikan pilihan dan kesempatan untuk 
memberi masukan. Dalam konteks  ini masyarakat ditempatkan pada posisi yang membutuhkan 
bantuan dari luar. 

Pemberdayaan memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa ditujukan 
untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, 
program dan kegiatan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Desa 
yang otonom memberikan ruang gerak yang luas dalam perencanaan pembangunan sebagai 
kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak dibebani oleh program kerja dari dinas atau 
instansi pemerintah. Jika otonomi desa dapat terwujud, maka tidak perlu terjadi urbanisasi 
tenaga potensial ke kota, karena desa mampu menyediakan lapangan kerja yang cukup dan 
menyusun rencana strategis pengembangan sumber daya alam dan manusia secara terpadu. 
Untuk melakukannya diperlukan peningkatan kapasitas dan konsistensi kebijakan yang 
memberikan wewenang kepada desa untuk mengatur kebutuhannya. Langkah pertama yang 
perlu dilakukan dengan mengidentifikasi potensi dan sumber daya yang ada.  

Upaya pemberdayaan dapat mempercepat proses penyiapan masyarakat melalui berbagai 
cara dan pendekatan yang mampu mewadahi seluruh komponen sumber daya manusia dan 
kelembagaan. Proses yang dilakukan melibatkan masyarakat dan stakeholders agar 
perencanaan dan proses pemberdayaan berjalan secara terpadu.  

Proses pemberdayaan perlu dilakukan dengan sangat cermat, karena setiap tatanan 
memiliki karakteristik tersendiri, sehingga tidak semua strategi yang berasal dan luar tatanan 
akan efektif, bahkan dalam banyak hal tidak jarang bersifat kontraproduktif. Komponen tatanan 
adalah sesuatu yang sifatnya sangat tergantung pada nilai, kelembagaan, dan bahkan dengan 
aspek sosial budaya, sehingga aspek-aspek itu seyogyanya tidak dirubah sertamerta meskipun 
strategi tersebut hasilnya di lain tempat cukup efektif. Oleh karena itu yang diperlukan dalam 
proses pemberdayaan adalah penyesuaian, budaya, dan kelembagaan melalui reintrepretasi, 
reaktualisasi, dan transformasi.  
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United Nations (1956: 83-92), mengemukakan proses pemberdayaan masyarakat sebagai berikut. 
 
Getting to know the local community  
Mengetahui karakteristik masyarakat setempat (lokal) yang akan diberdayakan, termasuk 
perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat desa yang satu dengan lainnya. 
Mengetahui hubungan timbal balik antara petugas pendamping dengan masyarakat.  
 
Gathering knowledge about the local community 
Mengumpulkan pengetahuan menyangkut informasi mengenai pola kehidupan masyarakat 
setempat. Pengetahuan merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurut umur, 
jenis kelamin, pekerjaan, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, termasuk pengetahuan 
tentang nilai, sikap, ritual dan custom, jenis pengelompokan, serta faktor kepemimpinan baik 
formal maupun informal. 
 
Identifying the local leaders 
Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan apabila tidak didukung oleh pimpinan atau tokoh 
masyarakat setempat. Oleh karena itu dalam proses pemberdayaan, faktor "the local leaders" 
harus selalu diperhitungkan karena mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat. 
 
Stimulating the community to realize that it has problems 
Di dalam masyarakat yang terikat dengan adat kebiasaan, sadar atau tidak sadar masyarakat tidak 
merasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan. Karena itu, diperlukan 
pendekatan persuasif agar masyarakat menyadari adanya masalah yang perlu dipecahkan, dan 
kebutuhan yang perlu dipenuhi. 
 
Helping people to discuss their problem 
Memberdayakan masyarakat mengandung makna mendorong dan merangsang inisiatif untuk 
melibatkan diri dalam pembahasan masalah serta merumuskan alternatif pemecahan dalam 
suasana kebersamaan. 
 
Helping people to identify their most pressing problems 
Masyarakat dibimbing agar mampu mampu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi serta 
menetapkan skala prioritas yang paling berpengaruh terhadap kebutuhan dasar. Masalah yang 
paling krusial dan berdampak pada tatanan kehidupan sosial yang lebih luas yang harus 
diutamakan untuk dipecahkan. 
 
Fostering self-confidence 
Membangun rasa percaya diri masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan. Rasa percaya 
diri merupakan modal utama untuk membangun Keswadayaan. 
 
Deciding on a program action 
Masyarakat perlu diberdayakan untuk menetapkan suatu program yang akan dilakukan. Program 
aksi perlu ditetapkan berdasarkan skala prioritas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Tentunya 
program dengan skala prioritas tinggilah yang perlu didahulukan pelaksanaannya. 
 
Recognition of strengths and resources 
Memberdayakan masyarakat berarti meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengkaji 
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lingkungan internal dan eksternal (kekuatan dan sumber daya yang dapat dimobilisasi untuk 
memecahkan permasalahan dan kebutuhannya).  
 
Helping people to continue to work on solving their problems 
Pemberdayaan masyarakat merupakan serangkaian tindakan terencana yang diarahkan untuk 
merubahan kehidupan yang lebih baik secara berkelanjutan untuk memecahkan masalah yang 
dihadapinya. 
 
Increasing people!s ability for self-help 
Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat ialah untuk meningkatkan kapasitas dan 
kemandirian agar masyarakat mampu menolong diri sendiri. Keswadayaan menjadi nilai-nilai 
dasar dalam upaya pembangunan masyarakat. 

 

Kemandirian Lokal 

Pendekatan pembangunan melalui cara pandang kemandirian lokal mengisyaratkan bahwa 
semua tahapan dalam proses pemberdayaan masyarakat desa harus dilakukan secara 
desentralisasi. Upaya pemberdayaan dengan prinsip sentralisasi, deterministik, dan homogen 
merupakan kebijakan yang harus dihindari. Karena itu, upaya pemberdayaan yang berbasis 
pada pendekatan desentralisasi akan menumbuhkan kondisi otonom, di mana setiap 
komponen akan tetap eksis dengan berbagai keragaman (diversity) yang dikandungnya. Upaya 
pemberdayaan yang berciri sentralistik tidak akan mampu menemukenali karakteristik spesifik 
tatanan yang ada, dan cenderung atau secara potensial akan mengabaikan karakteristik 
tatanan. Sebaliknya, upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara terdesentralisasi 
akan mampu mengakomodasikan berbagai keragaman tatanan. Pembenaran premis ini dapat 
dipandang sebagai suatu sistem non linear yang memiliki respon yang sangat peka terhadap 
perubahan input. Mengingat bahwa input adalah suatu variabel lokal, maka mudahlah 
dimengerti atau dipahami bahwa kebijakan yang berhasil pada suatu tatanan pembangunan 
daerah terentu memiliki kemungkinan untuk memicu chaos pada tatanan lainnya, atau 
sebaliknya.  

Terdapat dua prinsip dasar yang selayaknya dianut dalam proses pemberdayaan. Pertama, 
menciptakan ruang atau peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan dirinya secara 
mandiri dan menurut cara yang dipilihnya sendiri. Kedua, mengupayakan agar masyarakat 
memiliki kemampuan untuk memanfaatkan ruang atau peluang yang tercipta.  

Berkaitan dengan prinsip tersebut, maka kebijaksanaan yang perlu ditempuh oleh 
pemerintah pada setiap tingkatan, mulai dari nasional sampai kabupaten/kota melalui 
penataan kelembagaan pemerintah, dalam arti menghilangkan struktur birokrasi yang 
menghambat terciptanya peluang atau ruang yang dimaksud, termasuk peraturan perundang-
undangan, dan atau sebaliknya: membangun struktur birokrasi yang dititikberatkan pada 
pemberian pelayanan pada masyarakat serta peraturan perundangan yang memudahkan atau 
meningkatkan aksesibilitas masyarakat di segala aspek kehidupan. Kebijakan ini diterjemahkan 
misalnya di bidang ekonomi berupa peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap faktor-
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faktor produksi dan pasar, sedangkan di bidang sosial politik berupa tersedianya berbagai 
pilihan bagi masyarakat (choice) untuk menyalurkan aspirasinya (voice). Lebih dari itu 
kemandirian lokal sangat tergantung bagaimana masyarakat desa dapat memegang kendali 
penyelenggaraan pembangunan dan menentukan sendiri keputusan yang dianggap penting 
untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

 

Partisipasi Masyarakat 

Globalisasi dan paradigma pembangun modern cenderung menetapkan suatu  tatanan 
kehidupan masyarakat dalam prespektif keterbukaan dan pasar tanpa batas yang jelas. 
Kemampuan suatu komunitas sangat tergantung pada produk unggulan yang mampu bersaing 
ditingkat global. Jika dicermati penerapan standar ganda dalam pembangunan dunia ketiga 
banyak menimbulkan kesenjangan dan ketidakmampuan sebagian besar negara berkembang 
dalam menata sistem ekonomi yang dapat diterima dan bertahan. Membanjirnya produk 
berkualitas dengan teknologi modern yang dimiliki negara maju semakin mempersulit proses 
penyesuaian terutama negera berkembang yang dikatagorikan miskin. Kondisi ini mendorong 
masyarakat untuk berubah dan meninjau kembali kebijakan dan komitmen pembangunannya. 
Sebagian mengalami perubahan mendasar dalam berbagai kebijakan nasional dengan 
memasukkan partisipasi sebagai landasan perubahan itu.  

Kelemahan yang dihadapi oleh berbagai negara berkembang terletak pada tingkat 
partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan 
pembangunan. Pandangan dan gerakan baru muncul sebagai akibat sistem yang cenderung 
sentralistik dan “diturunkan dari atas”, ketergantungan masyarakat terhadap kebijakan pusat 
yang cenderung tidak menyentuh kebutuhan pembangunan itu sendiri mendorong percepatan 
dan reformasi dalam aspek kehidupan terutama peran yang dimainkan secara proporsional 
oleh berbagai elemen masyarakat. 

Selama dekade terakhir semakin meningkat kebutuhan akan pendekatan baru yang disebut 
partisipasi. Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan yang dikenal dengan The Rio 
Earth Summit tahun 1992 yang ditindaklanjuti dengan berbagai pertemuan tentang 
kependudukan, pembangunan, perkotaan, gender, dan pengembangan sosial telah memilih 
kemitraan sebagai pendekatan sentral untuk mencapai agenda 21 pembangunan 
berkelanjutan. Pada tahun 1997 dalam pertemuan World Bank dan IMF dinyatakan bahwa 
keikutsertaan atau partisipasi merupakan agenda pembangunan masyarakat internasional. 
Dalam forum ekonomi dunia di Davos Sekjen PBB menekankan perlunya partisipasi dari dunia 
usaha dan masyarakat dalam pembangunan sebagai inti tujuan PBB. 

Berbagai negara di dunia sudah menerima konsep pembangunan berkelanjutan 
(sustainable development) sebagai suatu kerangka kebijakan pembangunan yang harmonis 
dengan kemajuan sosial serta perlindungan lingkungan. Kunci dari keberhasilan terletak pada 
partisipasi stakeholders dalam proses negosiasi untuk memanfaatan sumber daya, distribusi, 
pembagian tanggung jawab dalam melestarikan generasi yang akan datang. 
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Partisipasi masyarakat bukan jargon politik, studi dari World Bank, IMF dan UNHCR (Abdul 
A.S, 2002:104) menunjukkan bahwa proyek pembangunan yang melibatkan masyarakat dalam 
proses perencanaan dan pelaksanaannya ternyata lebih baik dari tatacara konvensional yang 
bersifat top down.2 

Berikut ini dikemukan beberapa alasan mengapa partisipasi itu penting dalam proses 
pembangunan; 

a. Partisipasi dalam praktek yang sederhana telah lama terbangun dalam pemahaman, 
kesadaran dan kehidupan masyarakat. 

b. Partisipasi memungkinkan perubahan yang lebih besar dalam cara berfikir, bersikap dan 
bertindak manusia. Hal ini sulit dilakukan jika perubahan ini hanya dilakukan oleh sebagian 
kecil atau kelompok tertentu yang tidak terlibat langsung. 

c. Pemecahan permasalahan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh 
hanya dapat dilakukan melalui proses interaksi, kerjasama dan berbagi peran. 

d. Penggunaan sumber daya dan pelayanan bagi masyarakat tidak dapat tercapai oleh gagasan 
yang dibangun oleh pemerintah atau pengambil kebijakan saja, karena sumber daya 
pendukung lebih banyak dimiliki oleh individu, kelompok atau organisasi masyarakat. Oleh 
karena itu, kontribusi dan kerangka mekanisme pelayanan harus melibatkan masyarakat 
sebagai pemilik dan pengguna pelayanan itu. 

e. Partisipasi merupakan suatu proses pelibatan orang lain terutama kelompok masyarakat 
yang terkena langsung untuk merumuskan masalah dan mencari solusi secara bersama. 

f. Masyarakat memiliki informasi yang sangat penting untuk merencanakan program yang 
lebih baik, termasuk tujuan, pengetahuan, situasi, struktur sosial dan pengalaman 
menggunakan teknologi untuk kepentingannya. 

g. Masyarakat akan lebih termotivasi untuk berkerja sama dalam program pembangunan, jika 
ikut terlibat dan bertanggungjawab di dalamnya. 

h. Dalam kehidupan demokratis, secara umum masyarakat menerima bahwa mereka berhak 
berpartisipasi dalam keputusan mengenai tujuan dan harapan yang ingin dicapai. 

i. Banyak permasalahan pembangunan dibidang pertanian, kesehatan, ekonomi, pendidikan 
dan kelembagaan yang tidak mungkin dipecahkan dengan pengambilan keputusan 
perorangan. Partisipasi kelompok sasaran dalam keputusan kolektif sangat dibutuhkan. 

 

 

                                                 
2
 Hubungan antara partisipasi, pengentasan kemiskinan dan perbaikan pengelolaan lingkungan berawal dari 

asumsi; Pertama, jika cara pelibatan masyarakat miskin dalam proses penyusunan kebijakan ditemukan, maka 
berbagai proyek dan program akan dapat dijalankan lebih baik. Kedua, masyarakat miskin memiliki keinginan 
untuk mendukung suatu kebijakan dan proyek yang langsung dapat memperbaiki lingkungan pemukimannya. 
Ketiga, sekali kebutuhan dasar terpenuhi maka masyarakat akan berupaya untuk lebih banyak menginvestasikan 
dimasa yang akan. 
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Otonomi Desa 

Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Dalam UU Nomor 22/1999 
implementasi otonomi di tingkat kabupaten/kota dikenal dengan tiga bentuk, yaitu; 

a. Otonomi luas merupakan keleluasaan yang dimilki daerah untuk menyelenggarakan 
pemerintahan mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali bidang politik 
luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama dan lain-lain 
yang diatur dengan peraturan pemerintah. 

b. Otonomi nyata merupakan keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan 
pemerintahan dibidang tertentu yang secara nyata tumbuh dan berkembang di daerah. 

c. Otonomi yang bertanggung jawab merupakan bentuk pertanggungjawaban sebagai 
konsekuensi pemberian hak dan kewenangan Kepala Daerah, berupa tugas dan kewajiban 
yang harus dipikul oleh daerah dalam meningkatkan mutu pelayanan dan kesejahteraan 
masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, pemeliharaan 
keserasian hubungan pusat-daerah dan daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

 

Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah 

 Demokrasi, yakni kekuasan dari, oleh dan untuk rakyat. 

 Peranserta masyarakat, yakni pengikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan 
pengawasan, serta pemilikan pembangunan. 

 Prinsip keadilan dan pemerataan, yakni pendapatan nasional dan hasil pengelolaan sumber daya 
nasional yang ada di daerah harus disalurkan secara adil, merata, berimbang antara pusat dan 
daerah serta antardaerah. 

 Mempertimbangkan potensi dan keanekaragaman daerah dalam kerangka NKRI. 

 Konstitusionalisme berdasarkan Pancasila. 

 Kemandirian dan saling ketergantungan antardaerah dalam wadah NKRI. 

 Pemberdayaan masyarakat, otonomi yang bertumpu pada peranserta masyarakat. 

 Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan; asas desentralisasi adalah penyerahan 
kewenangan pemerintahan oleh pemerintah daerah otonomi dalam kerangka NKRI; dekosentrasi 
adalah pelimpahan wewenang kepada Gubernur sebagai wakil kepala pemerintahan dan/atau 
perangkat pusat di daerah; Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada 
daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu disertai 
pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan 
pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya. 



26 | Perencanaan Desa Terpadu 

 

Otonomi desa dalam UU Nomor 22/1999 sebagai daerah yang bersifat istimewa dan 
mandiri, memiliki identitas sendiri. Desa bukan merupakan unsur pelaksana administratif 
kabupaten atau kecamatan (HAW. Widjaya, 2003). Pengaturan tentang kewenangan 
pemerintahan desa bergeser seiring pemberian wewenang dari pemerintahan pusat ke daerah. 
Pemerintahan pusat dan daerah tidak lagi campur tangan secara langsung tetapi berperan 
sebagai fasilitator  yaitu memberikan pedoman, arahan, bimbingan, pelatihan termasuk 
pengawasan representatif terhadap peraturan desa dan APBD.  

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelengaraan 
pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakatnya 

Gagasan otonomi desa berpijak pada semangat good governance dengan berpedoman 
pada efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan demokratisasi nilai-nilai kerakyatan 
dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Pada sisi mekanisme pendanaan pemerintahan 
desa, proses yang dikerjakan adalah bagaimana desa mengelola aset sumberdaya alam secara 
bijaksana dan berkelanjutan. Penguatan basis ekonomi rakyat yang bersumber aset desa 
merupakan pilihan menuju kemandirian. Pilihan tersebut juga di ambil untuk menciptakan 
ruang bagi peran masyarakat dalam proses pembangunan. 

Prinsip utama otonomi desa adalah kewenangan membuat keputusan sendiri melalui 
semangat keswadayaan yang telah lama dimiliki oleh desa, dalam satu kesatuan wilayah 
perdesaan. Selayaknya desa dipercaya untuk mengurus dirinya dalam unit wilayah kelola desa 
melalui peraturan yang dibuat secara mandiri. Semenjak masa lampau, ciri paling kuat 
pemerintahan desa tradisional di Indonesia adalah adanya peranan dana swadaya dan gotong 
royong. Dua ciri tersebut merupakan modal sosial yang jauh lebih penting (dan potensial) 
ketimbang modal keuangan (Mubyarto, 2000). Modal sosial sebagai potensi kemandirian dan 
sumberdaya alam sebagai sumber pendapatan merupakan landasan berkembangnya ekonomi 
rakyat dan kemandirian desa guna mencapai otonomi. Mengerucutnya kebijakan otonomi 
daerah menuju desa seharusnya diikuti dengan pengembangan ekonomi rakyat dan 
pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan untuk mencukupi pendapatan asli desa.  Hal ini 
merupakan kewajiban untuk meyakinkan pemerintah agar memberi otonomi murni agar desa 
dapat mengurus dirinya sendiri. Pelbagai bukti keberhasilan praktik pengelolaan sumberdaya 
hutan memberi bukti otonomi desa dapat diproses melalui kehandalan modal sosial dan 
peningkatan ekonomi rumah tangga  

Dalam UU Nomor 5/1974 tentang pemerintahan daerah dan UU Nomor 5/1979 tentang 
Pemerintahan Desa mengatur sistem yang sama dan sentralistik untuk pemerintahan desa. 
Hingga saat ini sangat sulit ditemukan dari 61.000 desa dan 8000 kelurahan di seluruh 
Indonesia yang tidak memiliki papan nama di depan kantor pemerintahan. Hal yang sama juga 
terjadi bagi organisasi bentukan pusat seperti PPK, LKMD, KUD, Karang Taruna dan sebagainya 
yang aktif di tingkat masyarakat. Aturan ini memungkinkan terjadinya politisasi desa dengan 
menggunakan perangkat dan institusi desa sebagai alat untuk memonopoli kekuasan dan 
aktivitas warga masyarakat.  
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Hampir seluruh urusan desa dikontrol oleh lembaga di atasnya, sehingga desa menjadi 
sangat tergatung dengan institusi diatasnya terutama untuk arahan program dan dana. Desa 
tidak memiliki otonomi untuk mengambil keputusan, karena menjadi organisasi pemerintahan 
terendah langsung di bawah Camat. Disisi lain, desa diberikan kewenangan dan kekuasaan yang 
luas di wilayahnya, sehingga tidak ada mekanisme akuntabilitas publik. Kepala Desa secara ex 
officio sebagai ketua LMD dan LKMD yang seringkali dijadikan kendaraan pemerintah pusat 
dalam perencanaan pembangunan. 

Sejak reformasi digulirkan pada tahun 1998 telah menciptakan kesempatan baru untuk 
merevisi hubungan antara negara dengan masyarakat termasuk desa. Demokratisasi, otonomi 
dan pembangunan lokal menjadi paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan desa 
yang berpengaruh terhadap pola kehidupan masyarakat. Lahirnya UU Nomor 22/1999 tentang 
Otonomi Daerah membuka peluang yang luas bagi desa untuk berperan sebagai institusi utama 
pembangunan lokal yang langsung berkaitan dengan kebutuhan dasar sekaligus untuk 
meningkat kesejahteraan dan menangani kemiskinan. Pola perencanaan pembangunan harus 
mengikutsertakan pemerintah dan civil society untuk memberikan jaminan agar peraturan tidak 
mengalami distorsi dalam pelaksanaannya.  

Ada tiga ciri utama dalam UU Nomor 22/1999 berkaitan dengan pemerintahan desa; (a) 
pengenalan lembaga BPD (Badan Perwakilan Desa), (b) mekanisme akuntabilitas pemerintahan 
desa, dan (c) pluralisme organisasi yang tumbuh di desa. Pemerintahan desa terdiri dari dua 
unsur yaitu kepala desa beserta perangkatnya dan BPD. Keduanya memiliki kewenangan yang 
berbeda, dimana kepala desa dan perangkatnya memiliki kewenangan eksekutif, sedangkan 
BPD memiliki kewenangan legislatif. Kepala desa tidak lagi memegang kekuasaan penuh tetapi 
bertanggung jawab kepada pemilihnya melalui BPD melaporkannya setiap tahun kepada Bupati 
sebagai kepala daerah di tingkat kabupaten. Disamping kewenangan BPD untuk memonitor 
kinerja kepala desa, juga memiliki hak untuk merumuskan peraturan desa dan menyetujui 
anggaran desa. Diharapkan difersifikasi ini akan memberikan dampak yang positif terhadap 
good governance dan kinerja pembangunan desa. 

UU Nomor 22/1999 mengatur mekanisme kontrol (cek and balance) yang seimbang, 
namun ditemukan kesulitan untuk mengukurnya. Paling tidak mekanisme ini mendorong 
akuntabilitas dan kepemilikan warga masyarakat terhadap peraturan dan mekanisme 
pemerintahan desa yang dijalankannya. Berikut ini diuraikan perbedaan substansi tentang 
pemerintahan desa berdasarkan UU Nomor 5/1979 dan UU Nomor 22/1999. 

 

Tabel: Pemerintahan Desa menurut UU Nomor 5/1979 dan 1999 

 
Bidang perubahan UU. Nomor 5/1979 UU. Nomor 22/1999 

Definisi desa Kesatuan wilayah Suatu komunitas hukum 

Nama desa dan kepala desa Wajib desa dan kepala desa 
diseluruh Indonesia 

Daerah dapat mengatur 
penggunaan istilah tradisional 
untuk “desa” dan “kepala desa” 

Pembentukan desa baru Diusulkan oleh Camat, disetujui Diusulkan oleh warga disetujui 
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Bidang perubahan UU. Nomor 5/1979 UU. Nomor 22/1999 
oleh Bupati oleh kabupaten dan DPRD 

Institusi desa LMD dan LKMD di bawah 
kekuasaan Kepala Desa. Tidak 
boleh ada organisasi lainnya 

BPD (Badan Perwakilan Desa) 
dengan segala haknya dan 
otonom, ditambah institusi 
lainnya yang dianggap perlu 
oleh desa atau kabupaten 

Pemerintahan desa Kepala desa dan LMD terpisah Kepala desa dan BPD adalah 
lembaga yang terpisah tetapi 
merupakan “mitra” 

Kepala Desa Dipilih langsung oleh 
masyarakat desa dan 
bertanggung jawab pada 
kabupaten 

Dipilih langsung oleh 
masyarakat desa dan 
bertanggung jawab pada BPD. 
Paling lama menjabat selama 
10 tahun 

Perangkat desa Ditunjuk oleh kepala desa dan 
disetujui oleh kabupaten 

Dipilih oleh masyarakat atau 
ditunjuk oleh kepala desa dan 
disetujui oleh BPD 

Pemecatan Kepala Desa Diajukan oleh camat disetujui 
oleh kabupaten 

Diajukan oleh BPD disetujui 
oleh kabupaten 

Peraturan Desa  Dirumuskan oleh kepala desa 
dan LMD disetujui oleh 
kecamatan 

Dirumuskan dan disetujui oleh 
BPD bersama kepala desa 

Sumber pendanaan desa Block grant dari kabupaten Block grant dan sumber lokal 
Badan Usaha Milik Desa Tidak ada Diperbolehkan 
Indeks otonomi Tidak ada. Desa betul-betul ada 

di bawah kekuasaan kecamatan 
Desa berhak untuk menolak 
program pemerintah yang tidak 
disertai dana, personel, atau 
infrastruktur dan untuk 
merancang peraturan 

Implementasi dan 
pemantauan 

Departemen Dalam Negeri Kabupaten 

Tugas pembantuan Tidak ditegaskan bersama 
pembiayaannya 

Ditegaskan bersama 
pembiayaannya 

Tugas dan kewajiban Kepala 
Desa 

Penyelenggaraan dan 
penanggung jawab utama 
bidang pemerintahan 
pembangunan masyarakat 
termasuk pembinaan 
ketentraman dan ketertiban 

Ditambahkan dengan tugas 
mendamaikan perselisihan 
masyarakat desa 
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Kebijakan dan Strategi 

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah 
dalam hal ini kabupaten/kota. Kedudukan desa dalam sistem pemerintahan kabupaten yaitu; 

a. Pemerintahan desa merupakan subsistem pemerintahan nasional dalam wadah NKRI yang 
memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. 

b. Kebijakan pengaturan pemerintahan desa tidak lagi diatur dengan undang-undang 
tersendiri tetapi dengan UU Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga desa 
menjadi bagian integral dari pemerintahan daerah  termasuk pengaturan lebih lanjut. 

c. Landasan pengaturan pemerintahan desa didasarkan pada keanekaragaman, partisipasi, 
otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu hubungan 
pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa bukan hubungan atasan-bawahan tetapi 
hubungan koordinatif. 

d. Pemerintahan desa merupakan ujung tombak pemerintahan kabupaten. Pemerintahan 
desa menjadi pengayom, pembina, palayan dan penggerak partisipasi ke arah 
pemberdayaan masyarakat desa. 

 

Berdasarkan konteks pembangunan daerah, pemerintahan desa merupakan unit terdepan 
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tonggak strategis terhadap 
keberhasilan program pembangunan dalam memperkuat (desa dan lembaga kemasyarakatan). 
Kendala yang dihadapi oleh desa dalam menerapkan kebijakan pembangunan disebabkan 
belum lengkapnya peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan, fasilitas sarana dan 
prasarana terbatas, daerah kekurangan referensi, culture shocks (gegar budaya), formulasi 
perimbangan keuangan antara daerah dengan desa, inskonsistensi, dan kualitas SDM 
penyelenggara pemerintahan desa terbatas. 

Kebijakan dan strategi pembangunan desa diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan 
desa yang demokratis, transparan dan akuntabel serta untuk mensejahterakan masyarakat 
melalui public good, public regulation dan empowerment dengan memperhatikan kondisi lokal. 
Kebijakan dan strategi diarahkan untuk memantapkan hal-hal sebagai berikut; 

 Pemantapan peraturan dengan percepatan penyelesaian tentang peraturan desa melalui 
peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri, peraturan daerah, dan 
peraturan desa. 

 Mengembangkan kemandirian kelembagaan pemerintahan desa, lembaga adat dan 
lembaga lain.  

 Memperkuat peranan lembaga adat dan mengembangkan hak ulayat. 

 Meningkatkan kerjasama antardesa. 

 Meningkatkan pola pengembangan desa, tingkat perkembangan dan pembentukan desa 
baru 
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 Penguatan kelembagaan masyarakat desa dengan menata struktur organisasi dan 
manajemen pemerintahan desa, BPD, BUMDes, asosiasi BPD, Asosiasi Pemdes, lembaga 
adat dan LKD. 

 Keuangan desa melalui pengembangan sumber pendapatan dan kekayaan desa serta 
manajemen perimbangan keuangan desa. 

 Membangun sistem informasi dan adminsitrasi pemerintahan desa yang mudah, cepat dan 
murah. 

 Standarisasi, kriteria, norma dan prosedur untuk meningkatkan sumber daya kepala desa, 
BPD, lembaga adat, LKD, pengurus BUMDes dan P3D. 
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erencanaan merupakan bagian dari satu fungsi manajemen untuk mengatur dan 
mengorganisir orang atau kegiatan yang dilaksanakan. Fungsi ini mutlak ada dalam suatu 
organisasi formal dan non formal. Fungsi perencanaan sangat penting dalam 

menentukan visi dan misi masyarakat kedepan. Conyers dan Hills dalam Arsyad (2002) 
mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup 
keputusan dan pilihan berbagai alternative sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu pada 
masa yang akan dating. Perencanaan juga meliputi aspek pengembangan masyarakat ke depan. 
Segala tindakan untuk tujuan masa depan memiliki hubungan erat dengan yang terjadi 
sekarang. Tindakan tersebut didasari oleh pemikiran pragmatis rasional untuk suatu kurun 
waktu tertentu (Suwardjoko, 1984). Pengertian lain dikemukakan Astuti dkk, dalam Johara 
(1999) sebagai berikut; (1) Perencanaan adalah pemikiran hari depan; (2) Perencanaan berarti 
pengelolaan; (3)  Perencanaan adalah pembuatan keputusan; (4) Perencanaan adalah 
pembuatan keputusan yang terintegrasi; (5) Perencanaan adalah suatu prosedur formal untuk 
memperoleh hasil yang nyata dalam berbagai bentuk keputusan menurut sistem yang 
terintegrasi. Dalam kenyataannya perencanaan merupakan kegiatan yang “tidak pernah 
selesai” karena selalu dilakukan peninjauan ulang atau pengkajian sebagai umpan balik untuk 
penilaian. 

Secara umum masyarakat beserta elemen yang menaunginya dapat dikatakan sebagai 
suatu organisasi. Oleh karena itu, fungsi perencanaan melekat dalam dirinya sebagai sesuatu 
yang hidup, dinamis dan berubah. Seperti halnya dibidang ekonomi dan bisnis, perencanaan 
pembangunan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk 
menentukan langkah-langkah dan strategi dalam meningkatkan kesejahteraan.  

Kegiatan perencanaan meliputi tiga aspek, yaitu; 

a. Analisis, yaitu kajian atau usaha untuk mengetahui dan menguraikan arti suatu keadaan. 
Data atau bahan mengenai suatu keadaan diurai dan diteliti untuk mengetahui 
keterkaitannya satu dengan lainnya. Analisis berarti melakukan proyeksi atau perkiraan 
masa depan yang bertitik tolak dari keadaan masa kini. Analisis wilayah merupakan cara 
pandang berbagai faktor dalam skala wilayah.  

P 
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b. Kebijakan (policy) yaitu, pemilihan rencana yang terbaik untuk pelaksanaan pembangunan 
meliputi pengetahuan mengenai tujuan, kriteria dan metode untuk menelaah alternatif 
rencana. 

c. Rancangan atau desain (design) yaitu rumusan atau sajian rencana. 

Dalam prakteknya, perencanaan dibedakan menurut skala jangkauan jangka pendek, 
menengah dan jangka panjang. Suatu perencanan selalu berkesinambungan dan bertahap serta 
saling terkait satu dengan yang lainnya. Suatu program yang dirancang oleh sebuah institusi 
(misalnya, Badan Perencanaan Daerah) akan melibatkan program dan sektor lainnya. 
Keterkaitan ini menunjukkan hubungan--saling mempengaruhi.  

Pertanyaan pokok dalam perencanaan pembangunan; Apakah kegiatan yang direncanakan 
untuk membangun daerah/desa telah mempertimbangkan kebutuhan masyarakat? Siapa dan 
institusi mana yang terlibat di dalamnya?, Daerah dan wilayah mana yang yang terkena dampak 
dari program?, Kapan pelaksanaannya, serta berapa target yang harus dicapai agar dapat 
memberikan bimbingan bagi setiap individu di dalam melaksanakan tugasnya di suatu unit atau 
organisasi otonom?. Pertanyaan lain, bagaimana mencapai hasil yang lebih baik atau minimal 
terjawab melalui perencanaan yang akan diformulasikan pada setiap periode. Sejauhmana 
perubahan atau perbedaan dari rencana masa lampau dengan yang telah dicapai dan 
kemungkinan ke depan. 

 

Konsep Perencanaan Desa 

Perencanaan pembangunan desa merupakan suatu panduan atau model penggalian potensi 
dan gagasan pembangunan desa yang menitikberatkan pada peranserta masyarakat dalam 
keseluruhan proses pembangunan. Konsep ini dilandasi oleh nilai-nilai dan semangat gotong 
royong yang telah mengakar dalam budaya masyarakat Indonesia. Gotong royong bertumpu 
pada keyakinan bahwa setiap warga masyarakat memiliki hak untuk memutuskan dan 
merencanakan apa yang terbaik bagi diri dan lingkungan serta cara terbaik dalam upaya 
mewujudkannya. Secara garis besar perencanaan desa mengandung pengertian sebagai 
berikut; 

a. Perencanaan sebagai serangkaian kegiatan analisis mulai dari identifikasi kebutuhan 
masyarakat hingga penetapan program pembangunan. 

b. Perencanaan pembangunan lingkungan; semua program peningkatan kesejahteraan, 
ketentraman, kemakmuran dan perdamaian masyarakat di lingkungan pemukiman dari 
tingkat RT/RW, dusun dan desa 

c. Perencanaan pembangunan bertumpu pada masalah, kebutuhan, aspirasi dan sumber daya 
masyarakat setempat.  

d. Perencanaan desa menjadi wujud nyata peran serta masyarakat dalam membangun masa 
depan. 
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e. Perencanaan yang menghasilkan program pembangunan yang diharapkan dapat 
memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan, kemakmuran dan perdamaian 
masyarakat dalam jangka panjang. 

 

Pentingnya Perencanaan Desa 

Sejak masa Orde Baru masyarakat diletakkan sebagai objek pembangunan, dimana seluruh 
kebijakan dan strategi diarahkan pada upaya penyeragaman dan pencapaian tujuan dan target 
pembangunan yang ditetapkan secara terpusat. Pada saat itu, seluruh kebijakan pembangunan 
ditetapkan oleh pemerintah pusat, di tingkat daerah terutama masyarakat diposisikan sebagai 
pelaksana sehingga berbagai program yang digulirkan kurang menyentuh kebutuhan dan 
permasalahan yang dihadapi masyarakat. Setelah reformasi dan mulai diberlakukannya UU 
Nomor 22/1999 yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan 
pemerintahan dan pelayanan masyarakat secara partisipatif. Perencanaan desa merupakan 
salah satu cara merumuskan kebutuhan pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai 
pelaku utama dalam mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih baik. Perencanaan berupaya 
membumikan berbagai konsep pembangunan seperti pembangunan partisipatif, pembangunan 
berbasis kebutuhan dasar, pembangunan berbasis rakyat, manajemen berbasis masyarakat, 
dan pemberdayaan masyarakat. Konsep ini menempatkan masyarakat lapisan bawah sebagai 
perencana dan penentu kebijakan di tingkat lokal.  

T Hani Handoko (1984) dalam M Arifin (2007) menyatakan dua alasan dasar mengapa 
perencanaan diperlukan, yaitu: (a) perencanaan dilakukan untuk mencapai “protective 
benefits” yang dihasilkan dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam  
pengambilan keputusan; dan (b) perencanaan dilakukan untuk mencapai “positive benefits” 
dalam bentuk meningkatnya sukses pencapaian tujuan organisas. Beberapa pertimbangan 
mengapa perencanaan patisipatif dibutuhkan dalam konteks masa pembangunan di Indonesia; 

a. Krisis nasional yang bersifat multidimensi (ekonomi, politik, moral dan hukum) yang 
mengakibatkan kesenjangan dan distribusi kesejahteranan yang tidak merata antara pusat 
dan daerah. Disamping itu, meningkatkan berbagai pelanggaran hak dan hukum akibat 
terjadinya krisis kepercayaan terhadap pemerintah. 

b. Praktek-praktek perencanaan pembangunan yang kurang mampu menyerap kebutuhan, 
aspirasi, usulan, dan sumberdaya masyarakat lapis bawah. 

c. Reformasi menuntut demokratisasi perencanaan pembangunan, yakni perencanaan 
program yang mengikutsertakan segenap warga dan kelembagaan masyarakat setempat. 

d. Reformasi menuntut desentralisasi perencanaan pembangunan, setiap daerah atau desa 
mendapatkan wewenang dalam menyusun program pembangunan berdasarkan prakarsa, 
aspirasi dan sumberdaya setempat. 

e. Perubahan paradigma dari ‘pembangunan daerah’ menjadi ‘daerah membangun’ demikian 
juga, ‘membangun masyarakat’ menjadi ‘masyarakat membangun. 
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f. Diberlakukannya UU Nomor 22/1999 yang mengamanatkan pemberdayaan masyarakat 
dalam pembangunan yang diartikan sebagai proses pelibatan secara aktif masyarakat mulai 
dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. 

g. Mengembangkan rasa kepemilikan terhadap investasi pembangunan yang dilaksanakan. 

 

Tujuan Perencanaan Desa 

Secara umum perencanaan desa dimaksudkan untuk membantu menemukenali kebutuhan, 
merumuskan strategi dan mengelola perubahan masyarakat dalam kerangka perbaikan 
kesejahteraan dan kualitas hidup di masa depan. Secara khusus tujuan dari perencanaan desa 
sebagai berikut; 

a. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat ditingkat desa dalam menyusun 
perencanaan pembangunan secara partisipatif. 

b. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam 
perencanaan pembangunan. 

c. Meningkatkan transparansi dan akuntabililitas pembangunan 

d. Menghasilkan keterpaduan antarbidang/sektor dan kelembagaan dalam kerangka  

 

Prinsip-Prinsip Perencanaan Desa 

Undang-Undang No. 25/2004 telah memberikan panduan dalam penyusunan rencana 
pembangunan sebagai kerangka acuan bagi pemerintah desa dalam penyusunan perencanaan 
desa yang memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut: 

 

Strategis 

Perencanaan desa merupakan suatu kerangka kerja pembangunan yang komprehensif dan 
sistematis dalam mencapai harapan yang dicita-citakan. Hasil perencanaan berupa 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 
perencanaan desa menentukan arah perubahan dan orientasi pembangunan yang perlu 
dilakukan untuk mencapai harapan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kualitas 
dokumen perencanaan desa sangat ditentukan seberapa jauh dokumen perencanaan dapat 
mengungkapkan secara sistematis proses pemikiran strategis tersebut. 

 

Demokratis dan Partisipatif 

Perenanaan desa merupakan dokumen milik bersama sebagai acuan kebijakan desa yang 
disusun secara partisipatif melibatkan pemangku kepentingan. Prinsip musyawarah dan 
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partisipasi menjadi landasan dalam proses perencanaan di desa dilaksanakan secara 
transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pengambilan 
keputusan perencanaan, mencakup: 

a. identifikasi pemangku kepentingan yang perlu dilibatkan dalam proses pengambilan 
keputusan dalam perencanaan desa; 

b. kesetaraan antara pemerintah desa dan pemangku kepentingan lain dalam pengambilan 
keputusan; 

c. transparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan desa; 

d. keterwakilan dari seluruh komponen masyarakat, terutama kelompok perempuan dan 
kelompok rentan; 

e. kempemilikan (sense of ownership) masyarakat terhadap dokumen perencanaan. 

f. pelibatan media dalam sosialisasi perencanaan; dan 

g. 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 

Rencana desa merupakan hasil kesepakatan berbagai unsur dan kekuatan politik dalam 
kerangka mekanisme kenegaraan yang diatur melalui undang-undang. Dengan kata lain, hasil 
perencanaan desa sebagai sebuah produk politik yang dalam penyusunannya melibatkan 
proses konsultasi dengan kekuatan politis terutama Kepala Desa dan BPD: 

a. 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; 

b. melibatkan BPD dalam proses penyusunan rencana pembangunan desa; 

c. beberapa pokok pikiran BPD menjadi acuan dalam proses penyusunan rencana 
pembangunan desa; 

d. review, saran dan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan berkaitan terhadap 
rancangan dokumen perencanaan; 

e. dilakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa (Perdes); dan 

f. pengesahan dokumen rencana pembangunan desa sebagai peraturan desa yang mengikat 
semua pihak untuk melaksanakannya dalam lima tahun ke depan. 
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Bottom-up Planning 

Perencanan dari bawah yang dimaksud bahwa proses penyusunan rencana pembangunan desa 
harus memperhatikan dan mengakomodasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat: 

a. penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat konsistensi dengan visi, misi 
dan program kepala desa terpilih; 

b. memperhatikan hasil proses musrenbang dan kesepakatan dengan masyarakat tentang 
prioritas pembangunan desa; dan 

c. memperhatikan hasil dari proses penyusunan usulan kegiatan masyarakat. 

 

Top-down Planning 

Perencanan dari atas yang dimaksud bahwa proses penyusunan rencana pembangunan desa 
perlu bersinergi dengan rencana strategis di atasnya dan komitmen pemerintahan atasan 
berkaitan: 

a. rencana pembangunan desa harus sinergi dengan arah dan kebijakan di tingkat daerah 
(Kabupaten/Kota); dan 

b. rencanan pembangunan desa merupakan bentuk 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. 

 

Ciri-ciri Perencanaan Desa 

Dalam konsep pembangunan partisipatif, perencanaan desa memiliki karakteristik dan cirri-ciri 
sebagai berikut; 

a. Aspiratif, menampung masalah, usulan, kebutuhan, kepentingan, keinginan dari 
masyarakat. 

b. Menarik, mendorong perhatian dan minat masyarakat desa untuk aktif dan terlibat dalam 
pembangunan. 

c. Operasional, program yang dihasilkan dapat direalisasikan dalam kehidupan nyata sesuai 
sumber daya setempat dan mudah dalam penerapannya. 

d. Inovatif, program pembangunan yang dihasilkan mendorong kreativitas, perubahan serta 
mampu menjawab peluang dan tantangan masyarakat ke depan. 

e. Partisipatif, melibatkan seluruh elemen masyarakat terutama bagi kelompok marjinal 
sebagai pelaku pembangunan. 

f. Adaptif, menggunakan pendekatan dan metode yang sesuai dengan kondisi sosial dan 
budaya masyarakat setempat. 
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g. Koordinatif, memperkuat jalinan dan sinergisitas stakeholders baik pemerintah, swasta, 
LSM, perguruan tinggi, masyarakat dan lembaga terkait lainnya dalam perencanaan 
pembangunan. 

h. Demokratis, menghormati dan menghargai perbedaan pendapatan, terbuka menerima 
kritik, musyawarah dan mufakat. 

i. Edukatif, membangun masyarakat pembelajar melalui silang informasi, pengetahuan, 
pengalaman, dan teknologi.  

 

Ruang Lingkup Perencanaan Desa 

Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, desa memiliki kewenangan untuk 
menyusun rencana pembangunan desa sebagai pola penggalian gagasan, kebutuhan dan 
aspirasi masyarakat. 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 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. 

 

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. RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan) adalah dokumen rencana 
pembangunan desa/kelurahan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJM 
Desa. RKP Desa memuat kebijakan, prioritas program, dan kegiatan pembangunan desa baik 
yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh melalui partisipasi 
masyarakat 

3. APB-Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) merupakan bagian integral dari proses 
perencanaan dan penganggaran dimana, desa memiliki kewenangan untuk menyusun 
rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh 
Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 
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Partisipasi dalam Perencanaan Desa 

Kata partisipasi diterjemahkan sebagai “keikutsertaan”, “keterlibatan” dan ”pembagian peran”. 
Konsep partisipasi telah lama menjadi bahan kajian (Tidemand dan Knudsen, 1989, DSU, 1992, 
Mikkelsen, 2001). Kata ini, banyak digunakan oleh masyarakat, akademisi, LSM, jurnalis, 
pemerintahan, politikus dan pelatih dengan arti yang berbeda. Partisipasi merupakan konsep 
yang kompleks dan seringkali diinterpretasikan berbeda-beda. Istilah partisipasi banyak 
digunakan dalam konteks pembangunan masyarakat. Pembangunan pada hakekatnya dilandasi 
prinsip partisipasi atau keterlibatan setiap unsur dan organisasi untuk mencapai tujuan dari 
pembangunan itu sendiri. Arti partisipasi adalah ‘kekuasaan’ untuk mengambil keputusan. 
Dalam pembangunan partisipasi berarti usaha yang terorganisir dari berbagai pihak 
(perempuan atau laki-laki) dan kelompok dimiskinkan untuk meningkatkan kontrol atas sumber 
daya dan struktur/organisasi (FADO, 2001). Menurut Cohen dan Uphoff (1997) “partisipasi 
dapat dilihat dari berbagai pandangan (prespektif). Keterlibatan masyarakat dalam proses 
pembuatan keputusan, mengimplementasikan program dan menikmati keuntungan dari 
program tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam mengevaluasi program, suatu proses aktif 
dimana rakyat dari suatu komunitas mengambil inisiatif dan menyatakan dengan tegas otonomi 
mereka”.  

 Menurut FAO dalam Mikkelsen (1999:64) berbagai penafsiran yang beragam tentang 
konsep partisipasi, yaitu: 

a. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek atau program tanpa 
ikut dalam pengamblan keputusan. 

b. Partisipasi adalah proses yang aktif, mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang 
terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu. 

c. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan staf yang 
melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi 
mengenai konteks lokal dan dampak sosial. 

d. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentuk-
kannya sendiri. 

e. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan 
lingkungan mereka. 

Dengan demikian, konsep partisipasi merupakan serangkaian kegiatan yang sistematis dan 
terstruktur dengan melibatkan mayarakat untuk mengambil inisiatif, pengambilan keputusan, 
menetapkan arah dan tujuan, perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan mengevaluasi 
dengan mengoptimalkan potensi dan kemampuan yang ada padanya. 

Beberapa alasan mengapa partisipasi menjadi isu penting dalam pembangunan berbasis 
masyarakat. Para ahli dan praktisi berbeda pandangan tentang kontekstualitas dan tatanan 
praktis partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Beberapa kasus muncul terkait dengan 
slogan partisipasi yang digunakan untuk memformulasikan suatu tindakan dan dukungan 
terhadap suatu kebijakan dan rencana pengembangan yang memungkin penolakan dan 
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perdebatan dikalangan bawah (grassroot). Oleh karena itu, dilakukan upaya legitimasi dan 
pelibatan semu sebagian elemen masyarakat untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan 
itu. Hal ini disebabkan pemahaman yang tidak tepat tentang partisipasi dikalangan pengambil 
kebijakan. Perlunya orientasi bagi para pemimpin, tokoh masyarakat, staf pemerintahan, aktivis 
LSM dan lembaga terkait lainnya untuk menyepakati kembali makna partisipasi dalam 
pembangunan. 

 

Bentuk dan Jenis Partisipasi  

Davis dalam Sastropoetro (1988:16) menguraikan bentuk partisipasi yang dilihat dalam 
beberapa cara, yaitu: (a) konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa; (b) sumbangan spontan dalam 
bentuk uang atau dan barang; (c) mendirikan proyek yang bersifat berdikari dan donornya 
berasal dari sumbangan individu, instansi yang beradadi luar lingkungan tertentu 
(dermawan/pihak ketiga); (d) Mendirikan proyek yang bersifat berdikari dan dibiayai 
seluruhnya oleh masyarakat (biasanya diputuskan oleh rapat komunitas, antara lain rapat desa 
dalam menentukan anggarannya); (e) sumbangan dalam bentuk kerja, yang biasanya 
dilakukanoleh tenaga ahli setempat; (f) aksi massa; (g) mengadakan pembangan di kalangan 
keluarga desa sendiri; serta (h) membangun proyek komunitas yang bersifat otonom. 
Sedangkan jenis pratisipasi terdiri dari: (a) pikiran (phsycological participation); (b) tenaga 
(physical participation); (c) pikiran dan tenaga (phsycological and physical participation); (d) 
keahlian (participation with skills); (e) barang (materials participation); dan (f) uang (money 
participation). 

 

Tingkat Partisipasi 

Sherry R. Arnstein  (Suryono, 2001 dan M. Arifin, 2007) merumuskan model tingkat partisipasi 
yang dikenal dengan 8 (delapan) anak tangga partisipasi masyarakat (eight rungs on ladder of 
citizen participation); 

 

Tabel: Tingkat Partisipasi Sherry R. Arnstein 
 

Tingkat Bentuk Partisipasi Katagori 

VIII Pengawasan Masyarakat Tingkat kekuatan masyarakat 
(Degrees of Citizen Power) VII Pendelegasian kekuasaan dan kewenangan 

VI Kemitraan/Kesetaraan 

V Peredam/kompromi Tingkatan semu 

IV Berkonsultasi 

III Menginformasikan 

II Pengobatan dan penyembuhan Bukan partisipasi 

I Manipulasi 
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Prinsip-Prinsip Partisipasi  

Bukan sesuatu hal yang mudah untuk menerapkan kata partisipasi terutama pada suatu 
lingkungan masyarakat tertentu. Berbagai faktor budaya, sosial, ekonomi, dan politik sangat 
berpengaruh, menyebabkan formalisasi partisipasi menjadi sangat bervariasi satu dengan 
lainnya. Tidak ada satu formulasi yang baku tentang konsep partisipasi. Kata ini, mengandung 
suatu yang bergerak dinamis dalam suatu proses belajar. Partisipasi dibangun atas dasar 
beberapa prinsip diantaranya; 

 

Kebersamaan 

Setiap individu, kelompok atau organisasi dalam masyarakat membutuhkan suatu kebersamaan 
untuk berbuat, bertindak dan mengatasi permasalahan dan hambatan yang terjadi. 
Pelembagaan partisipasi hanya dapat dilakukan melalui proses interaksi antara berbagai 
elemen baik struktural maupun horizontal. Partisipasi tumbuh melalui kensensus dan kesamaan 
visi, cita-cita, harapan, tujuan dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Proses 
pengaturan yang terjadi dalam masyarakat akan tumbuh melalui kebersamaan, 
pengorganisasian dan pengendalian program pembangunan. 

 

Tumbuh dari bawah  

Partisipasi bukan sesuatu yang dipaksakan dari atas ke bawah “top down” atau dikendalikan 
oleh individu atau kelompok melalui mekanisme kekuasaan. Partisipasi tumbuh berdasarkan 
kesadaran dan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat. Prakarsa dan inisiatif muncul dari, 
oleh dan untuk masyarakat sebagai suatu proses belajar sepanjang hayat. Partisipasi 
merupakan suatu proses pelembagaan yang bersifat bottom-up, dimana berbagai pengalaman 
yang terjadi dijadikan masukan dalam pengembangan program. 

 

Kepercayaan dan keterbukaan 

Kunci sukses partisipasi adalah menumbuhkan dan membangun hubungan atas dasar ‘saling 
percaya’ dan ‘keterbukaan’. Pengalaman menunjukkan bahwa suatu proses partisipasi berjalan 
dengan baik, maka berbagai upaya perbaikan akan terjadi dengan cepat. Sebagai contoh kasus 
penanganan hama terpadu (PHT), tidak dapat menunggu instruksi atau program yang 
direncanakan oleh Departemen Pertanian, tetapi harus segera ditangani untuk mengeliminasi 
kerugian yang lebih parah dengan pengambilan inisiatif dari petani sendiri dengan cara yang 
dianggap sesuai. Partisipasi mendorong hubungan lebih terbuka antara berbagai pihak baik 
pejabat pemerintah, LSM, swasta dan masyarakat.  
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Indikator Partisipasi 

Dalam membantu identifikasi tingkat partisipasi diperlukan alat ukur atau indikator sebagai 
kunci pernyataan tentang hasil dan harapan dari tujuan yang ditetapkan bersama. Indikator 
dibabak berdasarkan empat katagori yang menunjukkan tingkat partisipasi (FADO, 2001) yaitu; 
(1) penerima hasil atau pemanfaat program, (2) pelaksanaan proyek, (3) pengaruh proyek atau 
kontrol partisipan, dan (4) akses terhadap pengambilan keputusan. Secara rinci keempat 
kategori ini diuraikan sebagai berikut; 

 

Penerima hasil atau pemanfaat program 

 Masyarakat menerima semua manfaat program 

 Masyarakat menerima hanya sebagian dari manfaat program yang diharapkan. 

 Hanya kalangan atau kelompok masyarakat tertentu (misalnya kelompok yang melek huruf 
atau berpendidikan) yang menerima semua manfaat dari proyek yang diharapkan. 

 Hanya beberapa orang atau kelompok saja (misalnya laki-laki) menerima hanya sebagian 
manfaat proyek yang diharapkan (misalnya, bibit tanpa pupuk). 

 Tidak ada masyarakat yang menerima manfaat program yang diharapkan. 

 

Pelaksanaan program 

 Masyarakat baik perempuan atau laki-laki memberikan sumbangan tenaga kerja saja yang 
dibutuhkan program. 

 Masyarakat baik perempuan atau laki-laki memberikan sumbangan seluruh biaya yang 
dibutuhkan program. 

 Masyarakat baik perempuan atau laki-laki memberikan sumbangan berupa tenaga kerja dan 
material saja yang dibutuhkan program. 

 Masyarakat menyumbang sebagian tenaga kerja, biaya, dan material yang dibutuhkan 
program. 

 Hanya beberapa kalangan atau kelompok tertentu saja yang menyumbang tenaga kerja, 
biaya dan material. 

 

Pengaruh program atau kontrol masyarakat 

 Masyarakat diberi informasi oleh para pengambil keputusan pada tahap identifikasi, desain, 
pelaksanaan, dan evaluasi program. 

 Masyarakat yang terlibat dikonsultasikan oleh para pengambil kebijakan pada seluruh tahap 
proses pembangunan. 
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 Masyarakat meninjau kembali semua proses pengambilan keputusan tentang program 
pembangunan. 

 Masyarakat melakukan modifikasi atau menolak keputusan pada semua tahap proses 
program. 

 Hanya beberapa kelompok (misalnya, tokoh masyarakat) yang memiliki kesempatan 
mendapatkan informasi, diajak berkonsultasi, meninjau dan menolak keputusan. 

 Masyarakat mengambil kesempatan yang ada untuk menguji, menilai dan mengkritik hasil 
program pembangunan. 

 Hanya beberapa kelompok atau elemen tertentu yang mengambil kesempatan yang ada 
untuk menguji, menilai dan mengkritik hasil program pembangunan. 

 

Akses terhadap mekanisme pengambilan keputusan 

 Masyarakat terdiri dari anggota unit atau organ pengambilan keputusan yang 
bertanggungjawab terhadap proses identifikasi, desain, pelaksanaan dan evaluasi program. 

 Masyarakat baik laki-laki atau perempuan menduduki posisi pelaksana unit pengambilan 
keputusan. 

 Hanya beberapa kelompok atau kalangan tertentu saja yang menduduki poisisi pelaksana 
unit pengambilan keputusan. 

 Hanya beberapa posisi unit pengambilan keputusan tertentu saja yang diduduki oleh 
masyarakat. 

 Seluruh elemen yang ada dalam masyarakat merupakan anggota suatu perkumpulan 
sukarela yang bertanggungjawab untuk berlanjutnya program pembangunan. 

 Seluruh elemen yang ada dalam masyarakat merupakan anggota suatu perkumpulan yang 
didirikan untuk membangun dan memelihara keberlanjutan program. 

 

Perencanaan Desa dalam Kerangka Pembangunan Kabupaten 

Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari konteks perencanaan di tingkat kabupaten 
karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar dan politik) 
harus melihat keterkaitan antardesa, desa dalam kecamatan, antarkecamatan dan kabupaten. 
Oleh karena itu, pembangunan desa harus dilihat dalam konteks pembangunan daerah. Hal ini 
tidak berarti menggugat atau memperlemah upaya otonomi desa tetapi justru memperkuat 
posisi tawar dan percepatan pembangunan di desa yang bersangkutan.  

Perencanaan pembangunan daerah di tingkat kabupaten merupakan serangkaian kegiatan 
penyusunan dan penetapan kebijakan program pembangunan daerah di segala bidang baik 
sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, budaya, agama, politik dan 
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keamanan. Hasilnya berupa dokumen rencana pembangunan jangka pendek, menengah dan 
panjang. Khusus rencana pembangunan jangka panjang daerah (10-25 tahun) dituangkan dalam 
dokumen Pola Dasar Pembangunan Daerah (Poldas). Rencana Jangka Menengah (5 tahun) 
dituangkan dalam dokumen Program Pembangunan Daerah (Properda). Rencana jangka 
pendek  (satu tahun) dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah 
(Repetada) yang terkait langsung dengan APBD. 

Persoalannya, bagaimana pola dasar dan rencana pembangunan daerah (Kabupaten/ kota) 
dapat mengakomodasikan kepentingan desa ke depan yang berada dalam koordinasinya, 
sehingga apapun yang tertuang dalam dokumen tersebut mendorong peningkatan 
kesejahteraan masyarakat di lapisan bawah, aspiratif serta memperkuat institusi lokal terutama 
ditingkat desa. Proses yang perlu dilakukan dengan menerapkan secara konsisten mekanisme 
dan pola perencanaan daerah mulai dari bawah hingga ke tingkat kabupaten.  

Posisi kabupaten sebagai elemen kelembagaan yang mengkoordinasikan akselerasi 
pembangunan di tingkat desa yang ada berdasarkan peran dan prioritasnya. Kabupaten lebih 
berperan dalam memberikan masukan terkait dengan pengaturan tata ruang wilayah dan 
pengembangan sektoral. APBD harus benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat 
(grassroot oriented) dan penguatan otonomi desa. Oleh karena itu, perlu keberanian dalam 
menetapkan kebijakan daerah dalam memberikan alokasi pembangunan yang pengelolaannya 
diatur secara mandiri ditingkat desa melalui apa yang dinamakan Dana Alokasi Desa. Dengan 
cara ini, penguatan desa dapat diwujudkan secara optimal tidak setengah-setengah. 

Perencanaan desa merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan 
daerah yang diwujudkan dalam bentuk dukungan sebagai berikut; 

a. Penyediaan data dan informasi perencanaan menyangkut permasalah, kebutuhan, potensi 
sumber daya, dan peluang mulai dari tingkat RT, RW/dusun dan desa. 

b. Daftar usulan program pembangunan yang mencerminkan aspirasi dan kebutuhan 
masyarakat desa 

c. Informasi tentang kapasitas kelembagaan masyarakat yang akan terlibat dalam 
pembangunan.  

Perencanaan desa menghasilkan suatu dokumen Repetada yang logis dan aspiratif dengan 
mempertemukan kebutuhan di tingkat daerah/kabupaten, propinsi dan skala nasional dengan 
kebutuhan berskala lingkungan RT, RW/dusun dan desa. Rangkaian perencanaan pembangunan 
daerah dalam setiap tahun anggaran dilaksanakan dalam mekanisme sebagai berikut; 

a. Ditingkat masyarakat dilakukan identifikasi dan perumusan masalah dan kebutuhan, analisis 
potensi, penentuan prioritas, dan penyepakatan program swadaya, melalui forum warga RT, 
RW/dusun.  

b. Di tingkat desa dilakukan pembahasan dan penyepakatan daftar prioritas  usulan 
masyarakat yang akan dibiayai APB Desa dan atau APBD melalui forum Musbangdes. 
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c. Di tingkat kecamatan dilakukan pembahasan dan penyepakatan daftar prioritas usulan 
masyarakat yang telah disepakati dalam musyawarah desa dan akan dibiayai APBD melalui 
forum musrenbang. 

d. Di tingkat kabupaten dilakukan pembahasan dan penyepakatan daftar prioritas usulan 
kecamatan yang akan dibiayai APBD melalui forum Rakorbang.  

Hal yang perlu diperhatikan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang berlaku 
selama ini, hasil Rakorbang masih harus dibahas lebih lanjut di tingkat pemerintah daerah oleh 
Tim Repetada dan Tim Anggaran untuk dimasukkan dalam dokumen draft Repetada dan 
RAPBD. Selanjutnya diajukan kepada DPRD untuk dibahas oleh Panitia Anggaran DPRD bersama 
Tim Anggaran Pemda yang hasilnya disahkan menjadi Repetada dan APBD melalui sidang 
Paripurna DPRD. Hasilnya kemudian dituangkan dalam Perda dan diundangkan oleh Bupati. 
Dalam proses seperti ini membuka kemungkinan disorientasi dari usulan yang diajukan di 
tingkat desa karena proses politik yang terjadi di tingkat DPRD dan Pemda. Diharapkan pada 
masa yang akan datang agar peran partisipasi masyarakat melalui kegiatan perencanaan 
semakin kuat, dimana pola perencanaan pembangunan daerah perlu disempurnakan dengan 
ketentuan bahwa hasil kesepakatan dalam Rakorbang dijamin masuk dalam Repetada dan 
APBD. DPRD justru harus berperan melegitimasi proses yang telah berjalan ditingkat desa 
hingga menjadi Repetada dan APBD, serta mengontrol pelaksanaannya. 

 

Peran Pemangku Kepentingan 

Perencanaan desa dilaksanakan melibatkan berbagai unsur pelaku dan kelembagaan yang ada 
di tingkat desa, baik lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat. Lembaga tersebut 
diantaranya, pemerintah desa, BPD, pengurus RT/RW, paguyuban atau kelompok swadaya 
masyarakat, kelompok perempuan, tim teknis, pemerintah daerah (kabupaten/kota), DPRD, 
forum perkotaan, LPMD, atau lembaga potensial lainnya. Berikut ini diuraikan peran masing-
masing lembaga tersebut; 

 

Peran RT dan RW/dusun 

a. Terlibat secara aktif dalam kegiatan musrenbang. 

b. Mendukung kegiatan perencanaan desa yang difasilitasi oleh LPMD. 

c. Mengkoordinasikan serangkaian pertemuan warga di wilayahnya dalam rangka 
perencanaan desa. 

d. Menggerakkan swadaya masyarakat dalam mensukseskan kegiatan perencanaan desa. 

e. Memperjuangkan usulan kegiatan masyarakat dalam forum musyawarah. 

f. Mensosialisasikan hasil perencanaan kepada seluruh warga di wilayahnya. 
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Peran Badan Perwakilan Desa (BPD) 

a. Memastikan kesesuaian hasil perencanaan yang telah disusun dengan aspirasi dan 
kebutuhan masyarakat. 

b. Memberikan persetujuan dan mengakomodasikan hasil perencanaan masuk dalam APB 
Desa. 

c. Bersama Pemerintahan Desa dan lembaga lainya memperjuangkan hasil atau usulan 
masyarakat agar masuk dalam daftar prioritas di tingkat kecamatan melalui forum 
musrenbang kecamatan. 

d. Bekerjasama dengan berbagai pmangku kepentingan lain yang memiliki perhatian terhadap 
pemberdayaan masyarakat untuk memperjuangkan hasil perencanaan  hingga tingkat 
Rakorbang, seperti LSM, lembaga dana, forum perkotaan, dll. 

 

Peran Pemerintah Desa 

a. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan musrenbang desa. 

b. Memberikan dukungan pembiayaan program pembangunan yang dianggarkan dalam APB 
Desa. 

c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga atau instansi terkait sesuai 
dengan kebutuhan. 

d. Mengakomodasikan kepentingan dan hasil perencanaan dalam APB Desa. 

e. Bersama BPD dan lembaga lainnya memperjuangkan hasil perencanaan agar masuk dalam 
daftar prioritas usulan masyarakat di tingkat kecamatan melalui forum musyawarah 
pembangunan. 

f. Bekerjasama dengan pemangku kepentingan lain yang memiliki perhatian terhadap 
pemberdayaan masyarakat untuk memperjuangkan hasil perencanaan dan usulan 
masyarakat hingga tingkat Rakorbang, seperti LSM, Lembaga dana, forum perkotaan, dll. 

g. Mengawasi kinerja Tim Teknis atau lembaga lain dalam pendampingan masyarakat. 
Hasilnya diteruskan ke DPRD, misalnya melalui angota DPRD yang mewakili kecamatan 
setempat. 

 

 Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) 

a. Mensosialisasikan kegiatan perencanaan pembangunan kepada seluruh warga desa. 

b. Memfasilitasi serangkaian kegiatan pertemuan warga dalam rangka perencanaan desa, 
mulai dari identifikasi, perumusan masalah dan potensi sampai dengan permasyarakatan 
hasil perencanaan. 

c. Memfasilitasi penyusunan RPJM Desa. 



46 | Perencanaan Desa Terpadu 

d. Memfasilitasi draft usulan kegiatan atau program pembangunan desa. 

e. Mengkonsultasikan hasil draft usulan program pembangunan desa kepada Tim Teknis untuk 
sinkronisasi dan penyempurnaan. 

f. Memfasilitasi pembahasan dan penyepakatan dokumen usulan program/kegiatan 
pembangunan desa melalui musrenbang. 

g. Bersama lembaga lainnya memperjuangkan pembiayaan program dalam APB-Desa. 

h. Bersama Pemerintah Desa dan BPD memperjuangkan hasil perencanaan desa agar masuk 
daftar prioritas usulan masyarakat di tingkat kecamatan melalui forum musrenbang. 

i. Bekerjasama dengan berbagai stakeholders yang memiliki perhatian terhadap 
pemberdayaan masyarakat untuk memperjuangkan usulan kegiatan, hingga tingkat 
Rakorbang, seperti LSM, Lembaga dana, forum perkotaan, dll. 

 

Peran Tim Teknis 

a. Mensosialisasikan kegiatan perencanaan desa di tingkat kecamatan dan kabupaten. 

b. Memberikan masukan teknis terkait dengan draft usulan kegiatan atau program 
pembangunan desa. 

c. Melaksanakan program pelatihan untuk peningkatan kapasitas dan keterampilan para 
pelaku dalam perencanaan desa. 

d. Memberikan konsultasi dan dampingan kepada seluruh pemangku kepentingan yang 
terlibat dalam perencanaan desa. 

e. Mengkoordinasikan proses sinkronisasi dan penyempurnaan hasil perencanaan desa 
dengan program sektor dengan melibatkan dinas/instansi terkait. 

f. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja LPMD dalam kegiatan perencanaan desa. 

g. Mendesiminasikan pengalaman atau keberhasilan (best practices) dalam perencanaan desa. 

 

Peran Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) 

a. Mengagendakan kegiatan perencanan dalam RKPD dan APBD 

b. Membentuk Tim Teknis Perencanaan. 

c. Mengkoordinasikan proses sinkronisasi dari hasil-hasil perencanaan ditingkat desa dengan 
program sektor di tingkat kecamatan dan kabupaten. 

d. Menyelenggarakan forum musrenbang untuk pembahasan hasil perencanaan di tingkat 
kecamatan dan Rakorbang ditingkat kabupaten. 

e. Bersama DPRD mengakomodasikan kepentingan perencanaan dalam RKPD dan APBD. 
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f. Memasukkan seluruh dokumen perencanaan dalam sistem informasi pembangunan daerah 
yang dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan seperti, forum perkotaan, LSM, 
perguruan tinggi, lembaga donor, swasta dll. 

g. Bersama forum perkotaan atau lembaga lainnya menyelenggarakan dialog lintas pelaku 
dalam rangka evaluasi dan penyusunan rencana tindak tahun berikutnya. 

 

Peran DPRD 

a. Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program dan pembahasan dalam 
Musrenbang Desa, MAD dan Rakorbang. 

b. Berperanserta secara aktif dalam forum Rakorbang. 

c. Memastikan bahwa proses Rakorbang dapat mengakomodasikan hasil-hasil perencanaan di 
tingkat kabupaten berdasarkan aspirasi masyarakat. 

d. Bersama Pemerintah Daerah mengakomodasikan kepentingan masyarakat dalam RKPD dan 
APBD. 

e. Bersama pemerintah daerah (SKPD), forum perkotaan dan lembaga lainnya menyelenggara-
kan dialog lintas pelaku dalam rangka evaluasi dan penyusunan rencana tindak selanjutnya. 

 

Peran Forum atau lembaga lainnya 

Dalam proses perencanaan desa memungkinkan lembaga atau institusi lain ikut terlibat dalam 
membangun dialog dan kerjasama sinergis untuk meningkatkan kapasitas dan mempengaruhi 
proses pembuatan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 
pelayanan masyarakat. Peran lembaga lain dalam perencanaan desa, diantaranya; 

a. Melakukan monitoring dan evaluasi partisipatif dalam proses dan hasil perencanaan desa 
pada lingkup yang lebih luas (kabupaten/kota). 

b. Berperanserta secara aktif dalam memberikan konsultasi, bimbingan dan dampingan 
terhadap para pemangku kepentingan. 

c. Memfasilitasi jaringan kerja antarpemangku kepentingan dan penguatan institusi lokal 
dalam memperjuangkan hasil-hasil perencanaan desa. 

d. Memfasilitasi dialog antarpelaku untuk mendorong dan memperkuat kerjasama antara 
pemerintah desa, Pemda, DPRD dan lembaga non pemerintah lainnya dalam mendukung 
hasil rencana pembangunan desa. 

e. Bersama pemerintah daerah, dan lembaga lainnya menyelenggarakan dialog lintas pelaku 
dalam rangka penyempurnaan dan atau optimalisasi peran pemangku kepentingan dalam 
perencanaan pembangunan daerah. 

f. Melakukan studi dan penelitian tentang partisipasi dan dampak perencanaan desa. 
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Sistem Perencanaan Terpadu 

 

 
 
 

 

ersoalan kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan dasar 
merupakan isu yang seringkali dijumpai masyarakat desa di negara dunia ketiga. 
Persoalan itu tidak berdiri sendiri dan memiliki dimensi yang sangat luas membentuk 

suatu sistem sosial. Kondisi masyarakat desa saat ini sulit diharapkan untuk menyelesaikan 
persoalan tersebut tanpa pelibatan berbagai pihak baik pemerintah, swasta, LSM, perguruan 
tinggi, dan lembaga dana di tingkat nasional dan internasional. Disamping itu membutuhkan 
suatu pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi untuk memecahkan persoalan yang 
dihadapi dengan meletakkan konteks pembangunan desa dalam kerangka jangka panjang. Oleh 
karena itu kebutuhan suatu perencanaan pembangunan yang terpadu menjadi salah satu 
alternatif dalam mengembangan suatu daerah atau wilayah dengan melihat aspek-aspek yang 
lebih luas seperti tata ruang, lingkungan hidup, kapasitas kelembagaan, peran sektor dan 
sumberdaya dalam satu kerangka yang terpadu dan berkelanjutan.  

Dalam otonomi desa, proses pembangunan harus diletakkan dalam kerangka sistem 
kebijakan dan strategi yang memungkinkan terjadinya akselerasi desa terhadap berbagai akses 
pertumbuhan ekonomi, humanisasi dan penguatan kapasitas lokal. Pelaksanaan pembangunan 
tidak saja menjadi tugas pemerintah dan lembaga lain tetapi membutuhkan keterlibatan 
seluruh institusi dengan memperhatikan keterkaitan dengan bidang atau aspek pengembangan 
lainnya. Salah satu alternatif yang dapat ditempuh dengan merancang pengembangan kawasan 
perdesaan secara terpadu mencakup kebutuhan sosial, ekonomi, budaya, politik, sumber daya 
alam, pertahanan, dan keamanan.  

 

Apakah Perencanaan Terpadu itu ? 

Perencanaan terpadu atau integrated planning approach diartikan sebagai suatu pendekatan 
perencanaan yang melibatkan unit-unit yang lebih kecil dengan memperhitungkan aspek atau 
bidang lainnya secara sinergis dan menyeluruh (holistik) serta diletakkan dalam kerangka 
strategi pembangunan berkelanjutan. Keterpaduan menjadi kata kunci dalam menetapkan 
kebijakan, identifikasi kebutuhan, pelibatan pelaku (pemerintah, swasta, LSM dan masyarakat), 
sumber daya dan prosedur yang harus ditempuh. Misalnya, perencanaan program kemiskinan, 
maka semua sektor (ekonomi, pemukiman, kesejahteraan sosial, pendidikan) akan terlibat 

P 
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dalam proses perencanaan. Mengikutsertakan pengaruh lingkungan dan melibatkan beberapa 
daerah atau wilayah. Komet Mangiri (2000) mendeskripsikan empat aspek dalam perencanaan 
terpadu yaitu; 

 

Keterkaitan 

Sebuah perencanaan yang baik akan mempertimbangkan pengaruh satu aspek atau bidang 
lainnya atau satu desa dengan desa lainnya. Keterkaitan dijelaskan dalam bentuk pola 
hubungan saling mempengaruhi dan mendukung antarsektor atau organisasi yang ada dalam 
suatu wilayah tertentu. Aspek keterkaitan dalam perencanaan nasional akan mengindikasikan 
kebutuhan dan peran sektoral, pertumbuhan ekonomi, fiskal, moneter, tata ruang, 
perencanaan tenaga kerja, teknologi, upah dan perburuhan, mata pencaharian, kondisi alam 
dan situasi politik. 

 

Kuantitas 

Aspek kuantitas menunjukkan seberapa besar keterkaitan bidang atau sektor pembangunan 
dengan bidang lainnya. Pengaruh sektor ekonomi terhadap lingkungan sosial dan budaya atau 
sebaliknya. Besarnya pengaruh program di suatu daerah akan mengindikasikan gejala atau 
perubahan daerah disekelilingnya. Besarnya perubahan di masing-masing sektor atau bidang 
terkait dengan peran masing-masing bidang itu terhadap pencapaian tujuan bersama. 
Perencanaan terpadu mengisyaratkan aspek ketersediaan data dan informasi yang 
memungkinkan untuk mengukur keterkaitan suatu perencanaan program sektor dengan hasil 
yang dicapai dengan mempertimbangkan daya dukung bidang lainnya. 

 

Optimalisasi 

Aspek optimasi menunjukkan pemanfaatan masukan atau input yang paling optimal untuk 
mendapatkan output atau hasil yang diharapkan. Persoalan perencanaan terpadu akan 
memperhitungkan sumber daya dan lingkungan  yang tersedia dengan perubahan yang 
diharapkan serta bermakna bagi masyarakat. Disamping itu bagaimana masyarakat dapat 
menindaklanjuti hasil dari program yang telah direncanakan bersama. Input optimum diperoleh 
dari alokasi sumber daya yang terbatas sedangkan output optimum diperoleh dengan 
pencapaian target yang dicanangkan. Pilihan minimum terhadap input dan pilihan maksimum 
terhadap output merupakan salah satu kasus tersendiri dalam optimasi, sedangkan kombinasi 
dari kedua pilihan itu merupakan kasus yang berlaku secara umum dan banyak ditemui di 
lapangan. 

 

Resiko 

Aspek ini menunjukkan asumsi suatu perencanaan tidak selalu sukses mencapai tujuan yang 
ditetapkan. Dalam kenyataan di lapangan antara aspek yang diperhitungkan dalam 
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perencanaan seringkali terjadi kesenjangan atau penyimpangan baik secara terkontrol maupun 
sebaliknya. Berbagai faktor mulai dari kemampuan perencana, alat perencanaan, informasi 
yang digunakan sampai pada pelaksanaan di luar perkiraan akan menjadi pertimbangan dalam 
keterpaduan suatu rencana pembangunan. 

 

Pentingnya Perencanaan Terpadu 

Penerapan perencanaan terpadu sebagai kritik terhadap pola penyusunan rencana 
pembangunan yang kurang memperhitungkan aspek strategis, hubungan antarsektor atau 
bidang, kewilayahan, lingkungan dan kemampuan daerah untuk merealisasikannya. 
Perencanaan terpadu dikembangkan untuk mendukung proses pengambilan keputusan secara 
partisipatif dan alokasi sumber daya yang tersedia serta tantangan di masa yang akan datang. 
Beberapa alasan perlunya perencanaan terpadu diantaranya; 

a. Perencanaan konvensional berdasarkan bidang atau sektor khusus, misalnya tataguna lahan 
pertanian untuk palawija, penyediaan sarana air bersih untuk konsumsi rumah tangga, 
pemberantasan penyakit menular, penyediaan pusat layanan kesehatan banyak 
menghadapi kesulitan dalam menghubungkan dengan kebutuhan dan perubahan yang 
terjadi. Disamping itu pola perencanaan sektoral mengalami kendala dalam menentukan 
prioritas pembangunan dan dampaknya terhadap masyarakat secara optimal. Pertimbangan 
wilayah/daerah hanya dipandang sebagai wahana untuk mengaktualisasikan kepentingan 
bidang tertentu. Misalnya pengembangan kawasan industri kerajinan rumah tangga tanpa 
memperhitungkan aspek pasar regional, budaya lokal, teknologi yang dapat diserap serta 
hubungan antarderah. 

b. Dalam praktek perencanaan pembangunan, pada setiap periode awal selalu dilakukan 
perumusan skala keberhasilan baik dalam satu tahun, tiga tahun dan lima tahun. Setiap 
organisasi pemerintah dan non pemerintah (LSM, ormas, OMS, ornop, perguruan tinggi) 
menyusun perencanaan dengan memasang target secara kualitatif maupun kuantitatif. 
Penentuan target ini membutuhkan banyak sumber daya baik waktu, tenaga, biaya, bahkan 
dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat (top, midle dan grassroot). Penerapan 
strategic management dalam penyusunan rencana pembangunan mendorong integrasi 
kebijakan pembangunan dengan analisis situasi, kapasitas organisasi serta tingkat partisipasi 
dalam satu kesatuan aksi. 

c. Alternatif perencanaan hibrid yang memformulasikan kebutuhan rencana dan kebijakan 
yang bersifat “Atas-Bawah” (top down) yang dapat diterima kalangan bawah serta 
pendekatan “Bawah ke Atas” (bottom up) yang juga dapat diterima oleh birokrasi, 
pemerintah, atau pemimpin formal. Perencanaan yang disusun mengindikasikan kebutuhan 
dua pendekatan tersebut dengan mengidentifikasi secara jelas peran masing-masing 
tingkatan dan pengambilan keputusan yang perlu diambil dari atas ke bawah atau 
sebaliknya bersifat mempertegas  

d. Dalam manajemen akuntabilitas diisyaratkan pengadaan referensi data kualitatif atau 
kuantitatif yang dipakai sebagai tolak ukur dan kriteria untuk menilai pelaksanaan 
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pembangunan secara luas. Indikator dihasilkan dari proses kajian dan penelusuran dari 
berbagai bidang (multi disiplin), kemudian diformulasikan dalam suatu desain untuk 
dilaksanakan. Gambaran keberhasilan yang tergambar tidak hanya menunjukkan aspek 
ekonomi atau lingkungan saja tetapi mencakup kondisi sosial, komunikasi, teknologi, 
budaya, politik dan isu global. 

 

Dimensi Perencanaan 

Dalam konsep pembangunan nasional dikenal dua dimensi perencanaan, yaitu; (1) perencanaan 
menurut pendekatan dan koordinasi, serta (2) perencanaan menurut proses atau hirarki 
penyusunan. Berdasarkan dimensi pendekatan dan koordinasi, perencanaan pembangunan 
terdiri dari; perencanaan makro, perencanaan sektoral, perencanaan regional, dan 
perencanaan mikro. 

Perencanaan makro adalah perencanaan pembangunan nasional dalam skala makro atau 
menyeluruh. Dalam perencanaan makro dikaji berapa tingkat pertumbuhan ekonomi yang akan 
direncanakan, berapa besar tabungan masyarakat dan pemerintah yang akan tumbuh, 
bagaimana proyeksi, dan hal-hal lain yang bersifat makro. Kajian ini dilakukan untuk 
menentukan tujuan dan sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu rencana dengan 
memperhitungkan berbagai variabel ekonomi mikro. Perencanaan makro dilakukan dengan 
memperhitungkan secara cermat keterkaitannya dengan perencanaan sektoral dan regional. 

Perencanaan sektoral adalah pendekatan perencanaan pembangunan berdasarkan sektor. 
Istilah sektor berarti kumpulan dari kegiatan atau program yang mempunyai persamaan ciri-ciri 
serta tujuannya. Pembagian menurut klasifikasi fungsional atau sektor untuk mempermudah 
perhitungan dalam mencapai sasaran makro. Masing-masing sektor memiliki ciri-ciri yang 
berbeda satu sama lain, juga memiliki daya dorong yang berbeda dalam mengantisipasi 
investasi yang dilakukan di setiap sektor. Meskipun pendekatan ini sangat menentukan jenis 
atau kegiatan khusus, biasanya ditetapkan oleh instansi atau dinas dengan lokasi tertentu. 
Pendekatan ini berbeda dengan model perencanaan lain terutama yang bertumpu pada lokasi 
kegiatan. 

Perencanaan regional menitikberatkan pada aspek lokasi di mana kegiatan dilakukan. 
Pemerintah daerah mempunyai kepentingan yang berbeda dengan instansi di tingkat pusat 
dalam melihat aspek tata ruang suatu daerah. Departemen atau lembaga pusat dengan visi 
atau kepentingan yang bertitik berat sektoral melihat "lokasi untuk kegiatan", sedangkan 
pemerintah daerah dengan titik berat pendekatan pembangunan regional (wilayah/daerah) 
melihat "kegiatan untuk lokasi". Kedua pola pikir itu bisa saja menghasilkan hal yang sama, 
namun sangat mungkin menghasilkan usulan yang berbeda. Pemerintah daerah dalam 
membuat rencana pembangunan mengupayakan pendayagunaan ruang di daerahnya yang diisi 
dengan berbagai kegiatan (sektoral) sedemikian rupa, sehingga menghasilkan alternatif 
pembangunan yang terbaik bagi daerah tersebut. Pilihan daerah terhadap alternatif yang 
tersedia dapat menghasilkan pertumbuhan yang tidak optimal dari sudut pandang yang melihat 
kepentingan nasional secara sektoral. Berbagai pendekatan tersebut perlu dipadukan dalam 
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perencanaan pembangunan nasional, yang terdiri dari pembangunan sektor di berbagai daerah, 
dan pembangunan daerah/wilayah yang bertumpu pada sektor. 

Perencanaan mikro adalah perencanaan pembangunan lebih rinci dalam bentuk rencana 
tahunan sebagai penjabaran rencana makro, sektoral, maupun regional ke dalam susunan 
proyek dan kegiatan termasuk berbagai dokumen perencanaan dan penganggaran. Secara 
operasional perencanaan mikro tergambar dalam Daftar Isian Proyek (DIP), Petunjuk 
Operasional (PO), dan rancangan kegiatan. Perencanaan ini merupakan unsur yang sangat 
penting, karena pada dasarnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang 
yang tertulis dalam Repelita, seluruhnya diandalkan pada implementasi dari rencana di tingkat 
mikro. Efektivitas dan efisiensi yang menjadi masalah nasional sehari-hari dapat ditelusuri 
penanganannya dalam perencanaan dan pelaksanaan rencana di tingkat mikro.  

Berdasarkan proses atau hirarki penyusunannya, perencanaan ini dibagi menjadi: (1) 
perencanaan dari bawah ke atas (bottom-up planning); dan (2) perencanaan dari atas ke bawah 
(top-down planning). 

Perencanaan dari bawah ke atas atau lebih dikenal dengan perencanaan partisipatif 
sebagai suatu pendekatan perencanaan yang sesuai dengan aspirasi atau kebutuhan nyata 
masyarakat. Pandangan ini timbul karena perencanaan ini melibatkan masyarakat dalam 
prosesnya melalui identifikasi kebutuhan yang secara langsung terkait dengan pelaksanaan dan 
dampak dari kegiatan pembangunan yang direncanakan. 

Perencanaan dari atas ke bawah adalah pendekatan perencanaan yang menerapkan cara 
penjabaran rencana induk ke dalam rencana rinci. Rencana rinci yang berada di "bawah" adalah 
penjabaran rencana induk yang berada di "atas". Pendekatan perencanaan sektoral seringkali 
dipandang sebagai pendekatan perencanaan dari atas ke bawah, karena target yang ditentukan 
secara nasional dijabarkan ke dalam rencana kegiatan di berbagai daerah di seluruh Indonesia 
yang mengacu kepada pencapaian target nasional. Pada tahap awal pembangunan, pendekatan 
ini lebih populer, karena masih serba terbatasnya kapasitas pelaksana dan sumber daya 
pembangunan yang tersedia. 

Dalam implementasinya sulit ditemukan penerapan penuh pendekatan dari atas ke bawah. 
Hal ini didasarkan pertimbangan, seperti ketersediaan tabungan pemerintah sebagai sumber 
pembiayaan pembangunan dan kepentingan sektoral--nasional, masih menuntut penerapan 
pendekatan dari atas ke bawah. Namun, pendekatan tersebut tidak lagi sepenuhnya dijalankan, 
karena proses perencanaan rinci menuntut peran serta masyarakat. Oleh karena itu, 
diupayakan untuk memadukan pendekatan perencanaan dari atas ke bawah dengan 
perencanaan dari bawah ke atas. Secara operasional pendekatan perencanaan tersebut 
ditempuh melalui mekanisme yang disebut Pedoman Penyusunan Perencanaan dan 
Pengendalian Pembangunan di Daerah (P5D) dengan memanfaatkan forum Musyawarah 
Pembangunan (Musbang) Desa, Musbang Kecamatan, Rapat Koordinasi Pembangunan 
(Rakorbang), Konsultasi Regional Pembangunan (Konregbang), yaitu sepulau/kawasan, dan 
puncaknya terjadi pada Konsultasi Nasional Pembangunan (Konasbang). Di setiap tingkat 
diupayakan untuk mengadakan koordinasi perencanaan sektoral dan regional. Usulan atau 
masalah yang lintas wilayah atau lintas sektoral yang tidak dapat diselesaikan di suatu tingkat 
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akan dibawa ke tingkat di atasnya. Proses berjenjang ini diharapkan dapat mempertajam 
analisis di berbagai tingkat forum konsultasi perencanaan pembangunan. Dengan demikian, 
perencanaan dari "atas ke bawah" yang memberikan gambaran tentang perkiraan kebutuhan 
pembangunan diinformasikan secara berjenjang, sehingga proses perencanaan dari "bawah ke 
atas" diharapkan sejalan dengan yang ditunjukkan dari "atas ke bawah". 

 

Urutan Tingkat Perencanaan 

Steigenga (Johara, 1999) mengemukakan urutan tingkat perencanaan dalam lima pola 
hubungan sebagai berikut; 

1. Perencanaan lokal terdiri dari dua macam, yaitu; 

a. Perencanaan luhak (lokal terbatas) yang meliputi kampung, kota kecil, sebagian dari 
kota besar. 

b. Perencanaan mandala (lokal yang lebih luas), yaitu mengenai sekelompok kampung 
atau kota sedang. 

2. Perencanaan wilayah (regional planning) yang meliputi; kota-kota besar dan pemusatan 
penduduk (aglomerasi) di perkotaan, wilayah perdesaan dalam suatu daerah, himpunan 
(konurbasi) kota dsb. 

3. Perencanaan daerah (district planning), yaitu mengenai bagian-bagian suatu negara. 

4. Perencanaan nasional (national planning), yaitu kajian mengenai negara dan bagian-
bagiannya, dimana diperlukan penanaman modal nasional. 

5. Perencanaan sebagian benua (partial continental niveau). 

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan pada tahap perencanaan lokal yaitu; 

a. Besar minimal dari suatu kampung atau suatu desa. 

b. Besar yang sesuai dengan suatu bagian desa atau kota/kabupaten 

c. Susunan bagian desa yang meliputi beberapa bagian desa kecil, misalnya kelurahan 
atau desa terdiri dari beberapa dusun atau RW.  

d. Prasarana yang diperlukan oleh desa atau kampung. 

e. Hubungan dari bagian-bagian kampung, dusun dan pusat desa. 

f. Susunan bagian desa (dusun, RT/RW) dalam suatu desa. 

g. Kekhususan suatu bagian desa atau kampung. 

h. Hubungan dan susunan sosial di dalam bagian desa atau kampung. 
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Manfaat Rencana Pembangunan Terpadu 

Perencanaan dalam program pemberdayaan yang dilakukan oleh organisasi pemerintah, LSM, 
perguruan tinggi dan lembaga sosial lain mutlak dibutuhkan dan disusun secara jelas. Bahkan, 
pada unit-unit kerja yang lebih kecil perencanaan harus dilakukan untuk mendukung 
keberlanjutan program, penguatan tim, optimalisasi sumber daya dan pencapaian tujuan yang 
telah ditetapkan. Pengalaman para praktisi lapangan dalam mengembangkan program 
pengentasan kemiskinan menunjukkan perlunya suatu perencanaan yang terpadu melibatkan 
sebanyak mungkin stakeholders untuk mengidentifikasi masalah, menetapkan alternatif 
pemecahan masalah serta menentukan peran dan kontribusi apa yang akan diberikan oleh 
setiap pelaku yang terlibat. Pemerintah dan LSM tidak mungkin merancang program hanya 
melihat dari kacamatanya sendiri tentang aspek pentingnya kelompok sasaran tanpa menggali 
lebih dalam siapa saja yang harus terlibat dan bagaimana keputusan itu ditetapkan. 

Terkadang karena keterbatasan biaya, beberapa kalangan LSM atau lembaga lainnya 
membuat perencanaan terbatas pada tingkat desa atau kelompok pemanfaat langsung. 
Orientasi perencanaan lebih terfokus pada pengembangan sektor ekonomi dibanding non 
ekonomi. Kurangnya pemahaman tentang pendekatan tata ruang, wilayah pengembangan dan 
tantangan sosial ke depan mengakibatkan hasil yang dicapai tidak optimal dan tidak 
berkesinambungan. Seharusnya para pelaksana dan pengambil kebijakan perlu 
mempertimbangkan fungsi yang lebih luas dengan memperhitungkan interaksi sosial, pasar dan 
hubungan antardesa dalam satu daerah (kabupaten atau kota). Persoalan kemiskinan dan 
peningkatan kesejahteraan tidak dipahami sebagai persoalan lokal saja tetapi mencakup kondisi 
ekonomi dan politik nasional, regional dan global. Persoalan ini hanya dapat dijawab melalui 
perencanaan pembangunan yang baik dan terpadu serta ketepatan dalam pelaksanaan di 
lapangan. 

 

Tabel: Perbandingan Manfaat Program melalui Perencanaan dan 
tanpa Perencanaan 

 
Program Melalui Perencanaan Program Tanpa Perencanaan 

 Optimalisasi alokasi sumber daya lokal 

 Kayakinan akan hasil yang akan dicapai 

 Kesamaan visi 

 Kepemilikan dan peranserta 

 Koordinasi dan sinergisitas stakeholders  

 Rujukan evaluasi kegiatan 

 Pembanding posisi eksternal 

 Pemborosan sumber daya lokal 

 Tanpa keyakinan hasil yang akan dicapai 

 Tidak memiliki visi yang jelas 

 Tanpa keikutsertaan dan peranserta 
stakeholders 

 Bergerak secara independen dan terpisah 

 Tanpa panduan pengawasan dan evaluasi 

 Terfokus pada kebutuhan internal 

 

Optimalisasi Alokasi Sumber Daya Lokal 

Setiap program membutuhkan dukungan sumber daya yang populer disebut SDM (sumber daya 
manusia) dan SDA (sumber daya alam). SDM yang dimaksud pengetahuan, keterampilan, sikap 
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dan kebiasaan, sedangkan SDA termasuk tanah, air, bahan tambang, hutan, dan sebagainya. 
Beberapa daerah memiliki surplus dalam sumber daya alam seperti minyak bumi, kayu, 
batubara namun terbatas dalam sumber daya manusia atau sebaliknya. Perencanaan yang baik 
akan mengalokasi sumber daya itu sesuai dengan prioritas dan tantangan kedepan. Faktor 
internal dan eksternal akan dipertimbangkan dalam menyusun taktik dan strategi serta 
kebijakan pendukungnya. Perencanaan terpadu mempertimbangkan kapasitas individu atau 
kelompok dalam menyerap pengetahuan dan teknologi tertentu dengan pemanfaatan sumber 
daya secara efisien untuk menghindari pemborosan. 

 

Berorientasi terhadap Hasil yang dicapai 

Perencanaan terpadu akan membantu masyarakat mengukur hasil yang dicapai. Seluruh pelaku 
yang terlibat memahami dan menyadari tujuan dan target yang akan dicapai setelah program 
itu dilaksanakan. Proses analisis SWOT yang dilakukan menunjukkan gambaran tentang 
kekuatan, kelemahan, kesempatan dan tantangan yang diperhitungkan dalam perencanaan. Hal 
ini berarti kendala dan kelemahan telah disadari oleh pelaksana di lapangan, sehingga setiap 
unit dapat mengantisipasi persoalan yang dihadapi. Faktor ini memberikan keyakinan yang 
besar bagi masyarakat untuk mencapai visi, misi dan target yang telah disepakati dalam 
dokumen rencana.  

 

Kesamaan Visi 

Perencanaan merupakan alat, panduan, pedoman dan penuntun (guide) dalam bentuk 
kesamaan visi semua stakeholders dan unit interaksi baik di lingkungan pemerintah, swasta, 
universitas dan LSM. Visi menjadi acuan dalam menentukan arah pengambilan keputusan, 
kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Bila visi tidak ditetapkan secara 
jelas, pemimpin, manajer, tenaga lapangan, pemandu, tim dan kelompok kerja akan ragu dan 
lambat dalam mengambil keputusan. Masyarakat sendiri akan lemah dalam mengantisipasi 
peluang dan kesempatan yang timbul seiring pelaksanaan program di lapangan. Pada akhirnya 
akan menurunkan kinerja masyarakat, lembaga, dinas atau tim. Disamping itu, ketiadaan visi 
akan mengakibatkan benturan dan konflik kelompok yang tidak diharapkan. Hal ini akan 
menimbulkan kontra produktif dan sulit untuk dibangun kembali. 

 

Kepemilikan dan Peranserta 

Perencanaan yang baik akan memberikan ruang yang cukup bagi siapa saja untuk terlibat dan 
menentukan keputusan terbaik. Setiap orang, kelompok atau institusi yang terlibat diharapkan 
memberikan kontribusi terbaik sehingga memberikan warna terhadap tujuan, metode, 
informasi, model interaksi, manajemen, kepemimpinan, dan evaluasi program. Tim akan 
mengetahui target yang akan dicapai dari unit yang dikontrolnya. Hal ini mendorong pimpinan 
struktural, pemuka agama, manajer, dan pejabat pemerintah di suatu institusi ikut berperan 
aktif dan konstruktif meningkatkan kualitas program. Partisipasi dan rasa memiliki yang 
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dibangun oleh masing-masing institusi akan mendorong tanggung jawab moral untuk mencapai 
tujuan yang telah disepakati bersama. 

 

Koordinasi dan Sinergisitas Pelaku 

Perencanaan memberikan pedoman dalam menetapkan fungsi, tugas dan peran yang harus 
dimainkan oleh setiap institusi atau unit-unit yang ada dalam suatu organisasi. Dalam 
komunitas sosial, koordinasi menjadi sangat penting untuk mendeskripsikan bidang pekerjaan 
dan jejaring (network) yang perlu dibangun berdasarkan kontribusi dan kapasitas masing-
masing. Perencanaan yang baik mengindikasikan tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk 
setiap unit kerja serta koordinasi tenaga dan waktu secara dinamis. Dalam program kemiskinan, 
rencana program disusun berdasarkan kondisi sosial yang terjadi, identifikasi lembaga sosial 
yang perlu terlibat, misalnya LSM lokal, lembaga donor, pemerintah daerah, Organisasi 
Masyarakat Setempat (OMS) dan Pokmas. Rencana program sebagai rujukan, apakah masih 
dalam koridor tujuan atau menyimpang dari garis kebijakan. Bila perencanaan itu menyimpang 
dari koridor kebijakan akibat krisis dari lingkungan, maka dibutuhkan revisi. Perencanaan 
memberikan gambaran yang utuh tentang koordinasi kerja untuk menghindari tumpang tindih 
dan kontradiksi yang tidak perlu. 

 

Rujukan Evaluasi Kegiatan 

Perencanaan pada dasarnya berisi pengalaman kegiatan di masa lampau yang diformulasikan 
untuk kebutuhan pengembangan organisasi ke depan. Dengan ungkapan lain, setiap 
perencanaan ke depan selalu melihat dan merujuk pada rencana sebelumnya. Sejauhmana 
rencana itu telah terealisasikan dan kendala apa saja yang dihadapi setelah periode 
perencanaan itu terlampaui. Oleh karena itu, perencanaan digunakan sebagai alat evaluasi dan 
kontrol setelah membandingkan pengalaman, rencana dan hasil yang dicapai. Alat evaluasi ini 
dapat dianggap sebagai laporan kemajuan pemerintah, LSM atau institusi lainnya dalam 
pelaksanaan program pembangunan tahunan. Terkadang perencanaan tahunan digunakan 
sebagai masukan untuk penilaian kinerja tim dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya. 
Bila target perkerjaan itu dapat dilaksanakan dengan baik, maka yang bersangkutan akan 
memperoleh penghargaan, namun sebaliknya, jika tidak sesuai atau gagal akan dikenakan 
sangsi atau teguran. 

 

Pembanding Posisi Eksternal 

Perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan bidang kajian akan 
membantu tim dalam memahami faktor internal (kekuatan dan kelemahan) sebagai tolak ukur 
posisi yang paling tepat untuk mengantisipasi perubahan eksternal yang terjadi. Dengan 
demikian, perencanaan dapat digunakan untuk mengukur atau menilai kepentingan eksternal. 
Posisi dan kondisi riil suatu desa akan mudah diukur, jika dibandingkan daerah atau desa 
lainnya yang memiliki karakteristik yang sama. Melalui perbandingan tersebut, memungkinkan 
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para pemimpin dan perencana untuk mengambil kesimpulan apa yang akan dicapai dan aspek 
strategis mana saja yang perlu ditindaklanjuti. Pembanding eksternal dapat juga diartikan 
sebagai rujukan keberhasilan dan kegagalan masyarakat dalam mencapai misi perencanaan 
dengan hasil yang dicapai oleh kelompok lainnya. 

 

Prinsip-prinsip Perencanaan Terpadu 

Kerangka konseptual yang menjadi panduan dalam perencanaan pembangunan terpadu 
dibangun atas dasar lima prinsip yaitu; 

1. Menyeluruh (comprehensive), yaitu suatu kerangka analisis yang memandang perencanaan 
pembangunan sebagai keseluruhan aspek kehidupan yang berdampak pada perubahan. 
Pembangunan merupakan suatu proses perubahan dinamis yang melibatkan berbagai 
sumber daya dan tingkatan (structures) dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang 
diharapkan.  

2. Kesalingtergantungan (interdependency), bahwa pembangunan merupakan proses 
membangun hubungan atau interaksi antara masyarakat, peran dan kegiatan secara 
alamiah. Satu kegiatan atau sektor akan berpengaruh terhadap sektor lainnya. Perencanaan 
pembangunan merupakan alat untuk memperkuat jalinan-keterkaitan antarsektor, 
kelembagaan dan masyarakat dalam mencapai tujuan dan perubahan. 

3. Keberlanjutan (sustainable). Perencanaan harus diletakkan dalam kerangka pembangunan 
jangka panjang. Pembangunan adalah ‘perubahan itu sendiri’, yang berdampak positif 
dalam mengangkat derajat kehidupan masyarakat dari generasi ke generasi berikutnya. 
Rencana pembangunan harus mempertimbangkan aspek metodologis, nilai-nilai manusia, 
kelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kapasitas kelembagaan.  

4. Strategis (strategic). Perencanaan pembangunan membutuhkan pandangan yang 
komprehensif, program aksi yang spesifik untuk merespon hal-hal yang bersifat strategis. 
Perencanaan pembangunan tidak hanya merespon hal-hal yang bersifat kekinian tetapi 
melihat dalam kerangka pengembangan yang luas dan global. Perencanaan strategis akan 
memandu masyarakat untuk menetapkan visi, misi dan pendekatan yang digunakan untuk 
mengurangi kesenjangan, mengantisipasi perubahan serta upaya mencapai harapan melalui 
identifikasi, penetapan sasaran, lokasi, waktu dan bagaimana kegiatan dilaksanakan secara 
terprogram. 

5. Tersedianya infrastruktur (infrastructure) yang memadai mencakup, ruang sosial, 
mekanisme organisasi, nilai-nilai, kelembagaan dan kapital sosial yang dapat menopang 
kebutuhan pembangunan. Infrastruktur merupakan landasan bagi masyarakat dalam 
mendorong transformasi nilai dan institusionalisasi proses perubahan dan pembelajaran 
masyarakat. Pembangunan membutuhkan dukungan agar terjadi proses perubahan dalam 
upaya mencapai visi, misi dan tujuan. 
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Kebijakan dan Arah Perencanaan  

Dalam penataan suatu wilayah seperti desa atau daerah secara optimal dibutuhkan dukungan 
strategi kebijakan pemerintah yang bersifat nasional maupun lokal agar mekanisme pasar tidak 
menimbulkan dampak yang merugikan lingkungan dan masyarakat miskin. Kebijakan tersebut 
meliputi upaya pengembangan kegiatan sosial ekonomi sesuai dengan kondisi infrastruktur, 
potensi kawasan dan daya dukung lain. Di samping konsep pengembangan wilayah melalui 
penataan ruang, kebijakan sektoral sangat berperan mencapai sasaran pembangunan. 
Kebijakan yang tidak tepat akan menghilangkan arti dari suatu perencanaan wilayah. Hal ini 
terjadi pada penerapan perencanaan pembangunan masa lalu di Indonesia yang menimbulkan 
kesenjangan antara Pulau jawa dan di luar Pulau Jawa akibat kebijakan sektoral yang tidak 
kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. 

Belajar dari pengalaman kegagalan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata 
dan kemajuan daerah secara keseluruhan, sejak beberapa tahun terakhir ini Indonesia telah 
merubah paradigma perencanaan melalui pendekatan kewilayahan (regional approach). Hal ini 
dilihat dari beberapa program yang dicanangkan BAPPENAS dan departemen teknis lain, 
diantaranya program  PNPM-MPd, DTK, Generasi Sehat dan Cerdas dan P2KP. Perhatian 
pemerintah terhadap pengembangan wilayah perdesaan ditujukan untuk meningkatkan produk 
unggulan, daya saing dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan apa yang dilakukan 
oleh LSM dengan bantuan donor internasional untuk program pemberdayaan masyarakat 
miskin. 

Ada beberapa konsep yang ditawarkan untuk menanggapi kelemahan pendekatan sektoral. 
Konsep “people center approach” yang menekankan pada pembangunan sumber daya manusia, 
“natural resources-based development” yang mengandalkan sumber daya alam sebagai modal 
pembangunan, serta “technology based regional development” yang melihat teknologi sebagai 
kunci keberhasilan pembangunan. Pendekatan komprehensif yang mengacu pada 
pengembangan wilayah sebenarnya telah dilakukan, seperti Integrated Coastal Zone 
Management yang dipicu oleh kepentingan mempertahankan kualitas lingkungan hidup, 
kawasan pengembangan ekonomi terpadu (Kapet) serta pengembangan kawasan perdesaan 
terpadu. Pedekatan komprehensif sangat ideal diikuti oleh perencana program pemberdayaan 
baik dari kalangan pemerintah, swasta maupun LSM, terlebih bila diikuti dengan 
pengembangan kelembagaan (capacity building) sehingga terciptanya koordinasi yang kuat 
antarsektor dan antar-stakeholders. 

Kebijakan pengembangan wilayah berisi arahan pengembangan kawasan produksi, 
pertanian, pusat pemukiman, simpul-simpul transportasi (laut, darat, udara) serta jaringan 
infrastruktur pendukungnya sesuai dengan tujuan pembangunan sosial ekonomi yang 
diharapkan. Perumusan kebijakan biasanya didasarkan kondisi sosial ekonomi dan fisik wilayah. 
Di tingkat nasional arah kebijakan pengembangan wilayah disusun dalam Propenas, di tingkat 
daerah dijabarkan dalam tata ruang wilayah. 

Dalam menentukan unsur-unsur perencanaan pengembangan wilayah, maka arah 
kebijakan dan unsur-unsurnya dapat dianalisis sebagai berikut; 
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a. Analisis kependudukan, untuk mengetahui struktur penduduk, sebaran penduduk, ciri dan 
faktor yang mempengaruhi faktor pergerakan atau migrasi, dan produktivitas penduduk. 

b. Analisis sosial budaya, untuk memahami faktor-faktor pembentukan pola dan pandangan 
hidup serta adat istiadat masyarakat. 

c. Analisis ekonomi, untuk mengetahui kondisi perkembangan ekonomi meliputi usaha, 
kesempatan kerja, tingkat produksi, sektor unggulan dan pasar. Disamping itu untuk 
mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi, 
sebaran kegiatan ekonomi serta keterkaitan kegiatan produksi intra dan antardaerah. 

d. Analisis potensi sumber daya alam, untuk mengetahui tingkat ketersediaan dan penggunaan 
sumber daya alam (mineral, air, hutan, tanah, dll) serta kemungkinan pengembangannya. 

e. Analisis potensi sumber daya buatan, untuk mengetahui tingkat ketersediaan, tingkat 
pelayanan, sebaran dari prasarana yang ada, dan hal lain yang berkaitan dengan teknologi 
serta biaya pembangunan prasarana spesifik sesuai dengan kondisi geografis wilayah itu. 

f. Analisis struktur dan pola pemanfaatan ruang, untuk mengetahui sifat keterkaitan kegiatan 
produksi, sosial, pemukiman dalam wilayah, hirarki keterkaitannya serta karakteristik 
khusus dikaitkan dengan kondisi geografis wilayah. 

 

Pendekatan: Integrated Project Management (IPM) 

Integrated project management (IPM) merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan 
dalam pengelolaan program atau proyek pembangunan secara terpadu dan menyeluruh. 
Pertama kalinya pendekatan ini dikembangkan The Project Management Institute yang 
berpusat di Amerika sebuah komunitas lembaga kajian yang memperkenalkan konsep Project 
Management Body of Knowladge sebagai panduan pengelolaan proyek yang telah mendapat 
pengakuan internasional. Dalam dunia usaha, sertifikasi Project Management Professional telah 
dijadikan prasarat kompetensi utama sejumlah perusahaan internasional dalam menseleksi 
sejumlah staf seniornya. Dalam perkembangan selanjutnya konsep ini diadopasi bagi 
pengembangan organisasi non-profit sebagai panduan dalam perencanaan, implementasi, dan 
pengawasan proyek secara umum. Pendekatan terintegrasi atau pendekatan solusi total 
dipergunakan sebagai “payung” metodologis yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah 
yang harus ditempuh dan diambil oleh pengelola sebuah proyek secara efektif dan efisien. 

IPM dibangun oleh empat komponen utama yaitu; 

1. Pra kondisi (pre-conditioning) 

2. Pengelolaan proyek/program pembangunan (managing project) 

3. Manajemen transisi (managing transition)  

4. Inovasi berkelanjutan (inovating continuosly) 

Dalam proses pelaksanaannya, pendekatan manajemen terpadu dapat dijelaskan melalui 
lima fenomena mendasar yaitu; 
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a. Struktur organisasi formal berbasis fungsional versus struktur organisasi proyek 

b. Perhatian dan fokus terhadap manfaat manajemen proyek bagi pengelola (pemerintah, 
swasta, masyarakat) terutama bagaimana agar proyek yang bersangkutan dapat sejalan 
dengan strategi yang telah ditetapkan. 

c. Teknik konversi strategi yang telah disusun menjadi sebuah pendekatan yang dapat 
diterima oleh seluruh stakeholders, masuk akal secara finansial dan mudah untuk 
dieksekusi. 

d. Hal-hal yang dapat memacu perubahan (key change drivers) terjadi melalui proses integrasi 
antara manusia, proses, teknologi dan lingkungan. 

e. Konsep utuh yang dapat menghasilkan suatu kejelasan dalam perencanaan, pelaksanaan, 
rasa memiliki, tanggung jawab terhadap proses, komitmen manajemen, dan aspek 
kepemimpinan agar konsep IPM menjadi bahasa bersama atau melebur dalam budaya 
organisasi dalam menjalankan proyek. 

IPM lahir sebagai respon terhadap berbagai studi terbaru menyangkut kesuksesan dan 
kegagalan suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan program. Misalnya hasil studi 
yang dikeluarkan oleh KPMG (K.C. Chan, 2003) terhadap 300 perusahan besar memperlihatkan 
kurang lebih 60% proyek yang dijalankan mengalami permasalahan mencakup; 

a. Anggaran yang dikeluarkan jauh melampaui rencana dan target yang ditetapkan. 

b. Durasi pengerjaan proyek jauh menyimpang dari waktu yang ditetapkan. 

c. Teknologi tidak berhasil meningkatkan kinerja pengelolaan proyek secara signifikan. 

Bent Flybjerg (2003) memberikan contoh dua proyek raksasa yang pernah dilaksanakan 
mengalami kegagalan, yaitu; pembangunan Sydney Opera House yang berakhir tahun 1973 
telah memakan waktu selama 14 (empat belas) tahun dengan biaya kurang lebih A$ 102 juta 
atau 1400% lebih tinggi dari yang direncanakan. London Bigben dibangun dengan biaya 200% 
lebih tinggi dari yang ditargetkan. 

The Standish Group melakukan kajian untuk menemukan faktor-faktor yang menyebabkan 
kegagalan suatu proyek. Hasil kajian memperlihatkan tidak ada rencana yang jelas dan 
terintegrasi menjadi penyebab utama (40%) dari kegagalan proyek. 

 

Penyebab Kegagalan Proyek 

FAKTOR % RESPONDEN 

Kebutuhan yang tidak jelas 13,1 % 
Kurangnya keterlibatan pengguna/pemanfaat 12,4 % 
Keterbatasan sumber daya 10,6 % 
Harapan yang tidak realistis 9,9 % 
Kurangnya dukungan dari pimpinan 9,3 % 
Perubahan kebutuhan dan spesifikasi 8,7 % 
Kurangnya kualitas proses perencanaan 8,1 % 
Kurangnya kebutuhan terhadap hasil proyek 7,5 % 
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Kurangnya kemampuan mengelola teknologi informasi 6,2 % 
Rendahnya tingkat pemahaman teknologi 4,3 % 
Lain-lain 9,9 % 

Sumber: Standish Group (2001) 

 

Dipandang dari prespektif pengembangan wilayah perdesaan, konsep IPM diterapkan 
untuk meningkatkan peran dan optimasi sumberdaya (fisik dan non-fisik) dalam kerangka 
pembangunan jangka panjang mencakup hal-hal berikut; 

a. Strategi dapat dikonversikan ke dalam sebuah format yang disetujui bersama oleh seluruh 
stakeholders, menarik secara finansial, dan feasible untuk diterapkan dalam sejumlah 
proyek yang memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. 

b. Implementasi (eksekusi) dilakukan dengan menggunakan pendekatan solusi total untuk 
meminimalkan resiko kegagalan proyek. Agar strategi yang diterapkan efektif perlu 
menjalani sebuah fase terkait dengan upaya menciptakan awareness, allignment, action 
dan menerapkan manajemen perubahan serta meningkatkan kualitas. 

c. Struktur organisasi memiliki dua alternatif, yaitu berdasarkan organisasi formal dan struktur 
proyek. Struktur proyek yang didasarkan pada konsep IPM akan menjamin terselenggaranya 
aktivitas secara sistematis, sehingga objektivitas lembaga dalam mengeksekusi strategi 
secara efektif dan efisien dapat terwujud. 

d. Budaya organisasi berasal dari kemampuan sumber daya manusia yang terlibat dalam 
menghadapi perubahan, sehingga selalu siap berkompetisi. Proyek yang kompleks 
membutuhkan orang-orang ahli dan mampu menggunakan teknologi serta berorientasi 
pada proses. Sesuai dengan ruang lingkup dan keterbatasan sumber daya yang ada. Kinerja 
budaya organisasi dapat diukur untuk menyadari posisi dan kontribusi yang dapat 
diberikannya untuk memperbaiki dan memecahkan masalah. 

e. Proyek/program dan kegiatan yang dikembangkan oleh masyarakat merupakan suatu 
investasi  pembangunan yang penting. 

f. membangun team kerja (team building) dalam upaya meningkatkan talenta dan kinerja agar 
tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. 

g. Partnership merupakan wilayah penerapan IPM yang dapat memberikan kontribusi dalam 
memperkuat kerjasama dan integrasi dua atau lebih kepentingan (sektor dan kelembagaan) 
yang berbeda dalam jalinan kebersamaan visi, misi dan tujuan. IPM memberikan bantuan 
dalam mengelola fase transisi dari integrasi antarlembaga dan sektor agar perubahan dapat 
dikelola secara efektif. Rencana strategis melahirkan kebutuhan antarsektor dan organisasi 
yang beragam, namun perlu dikoordinasikan serta diikat dalam satu kesatuan melalui 
kerangka kerja koheren dan holistik. 

h. Kepemimpinan dikembangkan dalam kerangka proyek berskala besar, menengah dan kecil. 
Kepemimpinan akan menentukan sukses tidaknya pembangunan yang dilaksanakan. IPM 
memberikan panduan dalam mengembangkan kompetensi kepemimpinan di dalam 
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mengelola sebuah proyek pembangunan yang kompleks dan erat kaitannya dengan lintas 
budaya, multietnis serta multisektor.  

i. Inovasi merupakan dasar dari terciptanya keunggulan kompetitif. Dalam lingkungan yang 
dinamis, inovasi diarahkan pada terciptanya proses yang lebih cepat, lebih diterima, lebih 
baik dan lebih murah. Model pengelolaan yang tidak yakin dengan inovasi akan segera 
tenggelam ditelan ketatnya persaingan global. 

j. IPM berupaya menyatukan keseluruhan komponen mulai dari primary management 
practice (struktur, budaya, strategi dan pelaksanaan) maupun dalam secondary 
management practices (kepemimpinan, inovasi, talenta, kemitraan). IPM berupaya 
menyatukan bagian-bagian yang kecil menjadi sistematika keseluruhan yang besar dalam 
menghadapi perubahan dan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. 

Integrasi program pembangunan merupakan suatu pendekatan yang berupaya memadukan 
unsur manusia, proses dan teknologi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi 
haruslah didukung dan ditunjang oleh sumber daya manusia yang tahu benar proses dan 
optimalisasi teknologi yang memadai agar berjalan secara efektif dan efisien. Strategi disusun 
pada tingkat atas, menengah, hingga tingkat bawah (grassroot)—sifatnya vertikal (struktural). 
Sebuah strategi dianggap baik apabila memenuhi tiga kriteria utama, yaitu; disusun, dikaji, dan 
disepakati oleh seluruh stakeholders, layak dan dimungkinkan secara finansial. Sedangkan 
proses memiliki karakteristik lintas fungsi atau sektoral—sifatnya horizontal. Agar berjalan 
secara efektif dibutuhkan agen pembaharuan utama (key change agent) yang dapat menjamin 
agar pengambilan keputusan terjadi secara vertikal, sementara pada saat yang bersamaan 
proses implementasi dilakukan melalui pengawasan secara horizontal.  

Dalam kerangka program pembangunan integrasi akan ditunjukkan melalui fenomena 
pelaksanaan strategi dengan mempertimbangkan keberadaan vertical key change agent dan 
horizontal change agent. Peranan dari vertical key change agent biasanya ditunjukkan melalui 
Integrated Project Management Office, sedangkan peranan horizontal change agent dijalankan 
dengan sejumlah program atau proyek secara paralel yang dinamakan Integrated Program 
Management. Dengan demikian, pendekatan IPM lebih menekankan sinergisitas model 
perubahan baik secara horizontal maupun vertikal. 

IPM secara substansial menawarkan suatu pendekatan bagi organisasi (profit/non profit) 
dan unit-unit kegiatan masyarakat melalui suatu penguasaan terhadap kompetensi tertentu. 
Menurut K.C Chan (2003) paling tidak ada tiga pengetahuan inti yang dapat diintegrasikan 
yaitu; 

a. Integrated—kemampuan untuk menyatukan, memadukan dan mengkombinasikan berbagai 
entitas dan komponen  ke dalam sebuah sistem yang holistik. 

b. Project/Program—kemampuan untuk merencanakan dan melakukan serangkaian aktivitas 
atau penugasan dalam suatu kerangka program tertentu. 

c. Management—kemampuan untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengelola dan 
memonitor sejumlah sumber daya untuk pencapaian tujuan yang dicanangkan. 
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Diagram: Integrasi Vertikal dan Horizontal 

 

 

Pemahaman mendalam ketiga hal tersebut di atas merupakan prasyarat dalam IPM. 
Integrated memiliki keterkaitan erat dengan penggunaan teknologi  sebagai alat bantu dalam 
melaksanakan proses komunikasi, koordinasi dan koneksi di dalam sebuah proyek atau 
program sehingga berjalan secara efektif. Proyek  atau program merupakan sejumlah atau 
sekumpulan kegiatan yang memiliki target untuk menghasilkan ouput dengan batasan waktu, 
biaya, personil dan kualitas yang ada—dengan proses yang diingin secara cepat, murah, dan 
mudah.  

Manajemen akan terkait dengan faktor kompetensi dan keahlian sumber daya yang 
menjadi subjek utama atau pelaku perencanaan, pengelolaan dan pengawasan program. 
Kerangka penguasaan terhadap ketiga bidang itu menjadi sebuah best practices yang terbentuk 
dari sebuah budaya kerja yang berorientasi pada kinerja (performance). 
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Diagram: Integrasi Best Practice 

 

 

 

 

Mengapa IPM dinilai mampu menjamin keberhasilan dalam proses pelaksanaan program atau 
kegiatan?. Jawabannya, karena IPM dibangun berdasarkan tiga filosofi kunci keberhasilan 
proses pelaksanaan, yaitu; 

 Team Learning, merupakan budaya belajar yang menjadi kunci keberhasilan sebuah 
organisasi dalam menjalankan visi, misi dan nilai melalui sebuah proyek atau program 
pembangunan yang memiliki nuansa lintas fungsi (cross functional activities). Dimana hal 
tersebut merupakan komponen yang sulit ditemukan dalam sebuah organisasi. 

 Total Solution Approach (TSA), merupakan salah satu metode menajemen yang melihat 
masalah dalam kerangka (prespektif) yang luas. Berbeda dengan pola konvensional yang 
lebih melihat unsur, subsistem dan sektor lebih diutamakan dalam memecahkan masalah. 
IPM menganut penyelesaian masalah secara total mulai dari perencanaan, pengelolaan dan 
monitoring (project life cycle). Dengan kata lain, tidak berhenti pada satu titik tertentu 
tetapi dalam kerangka pengembangan jangka panjang dan berkelanjutan (sustainability 
approach) 

 Systems Thinking adalah sebuah filosofi bagaimana memandang sebuah lingkungan 
(proyek, organisasi dan masyarakat) sebagai sebuah entitas yang holistik dan menyeluruh—
Dimana proyek atau program terdiri dari sejumlah komponen yang saling berkaitan satu 
dengan lainnya membentuk suatu sistem. 
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Bagan: Kurva Integrasi Program 

 

 

 

Dalam standarisasi pengelolaan proyek pembangunan, perlu diketahui tiga hal mendasar, yaitu; 

1. Konteks manajemen pembangunan merupakan deskripsi rinci tentang lingkungan internal 
dan eksternal, dimana proyek itu dilaksanakan. 

2. Rangkaian proses manajemen proyek (project management processes) merupakan 
gambaran umum bagaimana rangkaian kegiatan atau proses dalam pengelolaan proyek 
tersebut dilaksanakan dan saling berkaitan. 

3. Aspek pengetahuan manajemen proyek berkaitan dengan pembahasan komponen dasar 
sebagai landasan dalam pelaksanaan integrasi yang harus diketahui oleh semua pihak yang 
terlibat. Komponen itu terdiri dari 8 aspek; ruang lingkup manajemen (scope management), 
manajemen waktu (time management), biaya proyek (project cost management), kualitas 
proyek (project /program quality management), sumber daya baik SDA maupun SDM 
(resource  management), komunikasi dan hubungan kerja yang dibangun (project 
communication management), manajemen resiko (risk management), dan panduan dan 
teknologi (tools management). 

 

Dari ke delapan aspek tersebut, terlihat beberapa keterkaitan berdasarkan fungsi dan 
perannya dalam manajemen proyek. Keduanya akan bermuara pada model integrasi proyek 
karena aspek inilah yang memadukan kedelapan komponen dalam rangkaian waktu 
pelaksanaan proyek. Fungsi utama merupakan terdiri dari komponen ruang lingkup, biaya, 
waktu dan kualitas, karena keempat hal ini harus dikelola dengan baik.  Jika tidak dikelola 
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dengan baik keempat hal itu akan bersifat kontradiktif dan kontraproduktif. Misalnya sebuah 
proyek pembangunan saluran irigasi yang dilaksanakan oleh masyarakat desa. Semakin besar 
ruang lingkup proyek (cakupan, fungsionalitas  kebermanfaatan irigasi) akan semakin tinggi 
biaya dan semakin lama waktu pengerjaannya. Disamping itu untuk meningkatkan kualitas 
prasarana tertentu akan membutuhkan biaya dan spesifikasi teknis yang lebih besar lagi.  

Fungsi pendukung merupakan kumpulan dari komponen proyek yang ada terutama 
berkaitan dengan sumber daya dan fasilitas. Aspek tersebut meliputi, sumber daya (manusia 
dan alam), komunikasi dan hubungan, resiko serta panduan kerja.  
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Pendekatan Kewilayahan dalam 

Perencanaan Desa 

 
 
 

onsep pengembangan wilayah dikembangkan dari kebutuhan suatu daerah untuk 
meningkatkan fungsi dan perannya dalam menata kehidupan sosial, ekonomi, budaya, 
pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Pengaruh globalisasi, pasar bebas dan 

regionalisasi menyebabkan terjadinya perubahan dan dinamika spasial, sosial, dan ekonomi 
antarnegara, antardaerah (kota/kabupaten), kecamatan hingga perdesaan. Globalisasi juga 
ditandai dengan adanya revolusi teknologi informasi, transportasi dan manajemen. Revolusi 
tersebut telah menyebabkan batas antara kawasan perkotaan dan perdesaan menjadi tidak 
jelas, terjadinya polarisasi pembangunan daerah, terbentuknya kota dunia (global cities), sistem 
kota dalam skala internasional, terbentuknya wilayah pembangunan antarnegara (transborder 
regions), serta terbentuknya koridor pengembangan wilayah baik skala lokal, nasional, regional 
dan internasional. 

Di kawasan Asia globalisasi telah menciptakan polarisasi pembangunan yang sangat 
signifikan dalam bentuk megaurban region yang terjadi di kota-kota metropolitan di sepanjang 
pantai timur Tokyo, Seoul, Shanghai, Taipei, Hongkong, Guangzhou, Bangkok, Kuala Lumpur, 
Singapura, Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Dalam skala antarnegara terjadi pemusatan di 
Bohai (Cina-Korea), Hongkong-Guangzhou, dan SIJORI (Singapura-Johor-Riau). Di Indonesia 
polarisaisi terpusat di sepanjang Sumatera (Medan-Palembang), dan Jawa (Jakarta-Bandung-
Semarang-Surabaya). Koridor mega urban ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan 
ekonomi daerah sekitarnya terutama kabupaten, kecamatan dan desa-desa yang memiliki 
hubungan ekonomi dan pasar yang cukup kuat. Namun perubahan tersebut tidak diimbangi 
dengan penyediaan sarana dan prasarana wilayah yang memadai akibat keterbatasan 
pemerintah. Oleh karena itu, pihak swasta dan lembaga lainnya dapat berpartisipasi dalam 
pembangunan.  

Berbagai dampak globalisasi ekonomi terhadap pembangunan lokal secara sederhana 
dapat dijelaskan sebagai berikut; Pertama, berubahnya orientasi pembangunan yang bertumpu 
pada peningkatan individu, kelompok dan pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi 
persaingan global, sehingga masyarakat mampu bertahan (survive), mengembangkan diri dan 
meningkatkan kesejahteraan. Kedua, semakin pentingnya peran lembaga non pemerintah 
seperti, pihak swasta, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam pelaksanaan 
pembangunan dan pembiayaan. Ketiga, terjadinya peningkatan urbanisasi di pinggiran kota 
besar dibandingkan di dalam kota besar itu sendiri. Hal ini sejalan dengan konsep yang 

K 
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dikembangkan oleh Mc. Gee pada tahun 1980-an. Batas antara kawasan perkotaan dan 
perdesaan semakin tidak jelas akibat pertumbuhan ekonomi, dimana kegiatan perkotaan telah 
berbaur dengan perdesaan dengan intensitas pergerakan investasi, ekonomi dan penduduk 
semakin tinggi. 

Atas dasar uraian di atas, pengembangan wilayah merupakan bagian penting dari 
pembangunan suatu daerah terutama di perdesaan yang sangat rentan dan berat menghadapi 
perubahan yang berskala global. Perubahan ini, jika tidak didukung suatu perencanaan wilayah 
yang baik dengan mempertimbangkan aspek internal, sosial dan pertumbuhan ekonomi akan 
berakibat semakin bertambahnya desa-desa miskin. Perubahan paradigma perlu dilakukan 
dalam menata kembali daerah-daerah yang dikatagorikan miskin dan lemah agar mampu 
meningkatkan daya saing, manajemen produksi dan teknologi tepat guna berbasis lokal yang 
mampu mempengaruhi daerah lainnya secara timbal balik. Secara sederhana konsep 
pengembangan wilayah perlu dilakukan dalam perencanaan perdesaan untuk mendorong 
pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat masyarakat di lapisan bawah agar dapat 
mempengaruhi pasar secara berkelanjutan. 

Pada bab ini, penulis mencoba menguraikan tentang perencanaan pembangunan dengan 
mempertimbangkan aspek-aspek tata ruang dan kewilayahan. Diharapkan model perencanaan 
partisipatif yang dibuat di tingkat lokal secara strategis terintegrasi dengan rencana 
pengembangan antardesa, antardaerah dan pada tingkat yang lebih tinggi (nasional).  

 

Konsep Pengembangan Wilayah 

Terminologi wilayah (region) hingga kini belum ada kesepakatan diantara para pakar ekonomi, 
pembangunan, geografi maupun bidang lainnya (Richardson, 1975; Alkadri 2002). Sebagian ahli 
mendefinisikan wilayah merujuk pada tipe-tipe, fungsi wilayah atau kawasan dan korelasi 
unsur-unsur fisik dan non fisik dalam pembentukan suatu wilayah.3 Namun demikian, secara 

                                                 
3
 BKTRN (1996) melakukan pembabakan wilayah di Indonesia berdasarkan fungsi tertentu yang disebut “area” atau 

kawasan yaitu; 

 Kawasan Andalan, seperti Kawasan Andalan Tolitoli (Sulawesi Tengah), Kawasan andalan Tatapan Buma 
(Kalimantan Timur), Kawasan Andalan Pasaman (Sumatera Barat), Kapet Biak (Papua), Kapet Natuna (Riau) 
dan lain-lain. 

 Kawasan Cepat Tumbuh, seperti Kawasan Industri Cilegon (Banten), Kawasan Jakarta, Bogor, Tangerang, 
bekasi, Depok (Jabotabek), Kawasan Pantau Utara di sepanjang wilayah DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat, 
Kawasan Denpasar dan sekitarnya, Kawasan Gresik, Bangkalan, Kertosono, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan 
(Gerbangkertosusila). 

 Kawasan Potensial tumbuh, serperti kawasan industri Lhoksemawe, Kawasan Medan, Binjai, Deliserdang dan 
sekitarnya termasuk kerangka segitiga pertumbuhan Indonesia, Malaysia, Thailand (IMT-GT), Kawasan Batam, 
Sabang, Bintan, Sumatera Barat, dan sekitarnya yang termasuk pada kerangka segitiga pertumbuhan. 
Indonesia, Malaysia, Singapura (IMS-GT), kawasan Pulau Natuna, kawasan Nunukan, kawasan Bitung, kawasan 
Timika dan lain-lain. 

 Kawasan Kritis Lingkungan, seperti Kerinci Sebiat, kawasan Danau Toba dan sekitarnya, kawasan Taman 
Nasional Berbak, kawasan Bogor, Puncak, Cianjur (Bopuncur), kawasan Riam Kiwa, kawasan Timika dan 
kawasan kritis lingkungan lainnya. 
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umum definisi wilayah dapat diartikan sebagai suatu unit geografis yang membentuk suatu 
kesatuan, Pengertian unit geografis merujuk pada ruang (spatial) yang mengandung aspek fisik 
dan non fisik, seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, lingkungan, biologi dan pendidikan. 
Dalam konteks pembangunan, penerapan ilmu kewilayahan berpijak pada empat pilar, yaitu: 
(1) sumber daya alam, (2) lokasi, (3) ekonomi dan (4) sosial-budaya (socio-culture). 

 

TIPE-TIPE WILAYAH 
Wilayah Homogen (homogeneous region), yaitu wilayah yang memiliki karakteristik serupa atau 
seragam. Keseragaman ciri dapat ditinjau dari faktor ekonomi, misalnya beberapa desa dalam 
satu kecamatan memiliki kesamaan struktur produksi, komoditi atau pola konsumsi. Faktor 
geografi, kesamaan dalam iklim, tanah, dan topografi. Faktor sosial budaya dalam hal adat 
istiadat, seni, dan perilaku masyarakat. Faktor lainnya seperti perkebunan karet di Sumatera 
Utara, produksi teh di Jawa Barat, wilayah priangan (kota dan kabupaten Bandung, Sumedang, 
Garut dan Tasikmalaya), budaya banyumasan di Jawa tengah (Banyumas, Purbalingga, 
Banjarnegara, Majenang dan Ajibarang), Pusat produksi garmen di Jawa Barat (Bandung, 
Tangerang dan Bekasi). 
 
Wilayah heterogen (nodal region), yaitu wilayah yang saling berhubungan secara fungsional 
disebabkan faktor ketidakmerataan (heterogenitas). Wilayah ini saling melengkapi dengan 
fungsi yang berbeda-beda. Tipe wilayah heterogen pada umumnya berlangsung antara wilayah 
pusat (core) dan wilayah pinggiran (periphery atau hinterland) misalnya Jakarta sebagai ‘core’ 
dan wilayah lainnya (Bekasi, Depok, Tangerang dan Bogor) sebagai wilayah pinggiran. 
 
Wilayah perencanaan (planning region), yaitu wilayah yang berada dalam kesatuan kebijakan 
atau administrasi. Wilayah ini umum digunakan untuk menyatakan kesatuan administratif 
seperti desa, kecamatan, kabupaten/kota, dan propinsi. Wilayah lain yang secara spasial 
memiliki perencanaan yang tetap seperti DAS Citarum Hulu, Bopunjur (Bogor-Puncak-Cianjur) 
dan lain-lain. 

 

Pengembangan wilayah (regional development) merupakan upaya untuk memacu 
perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antarwilayah dan menjaga kelestarian 
hidup pada suatu wilayah (Dodi, 2002). Pengembangan wilayah sangat dibutuhkan untuk 
mengkaji kondisi sosial, budaya, ekonomi, politik dan geografis secara terpadu yang berbeda 
antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Penerapan konsep pengembangan wilayah harus 
disesuaikan dengan potensi, permasalahan dan kondisi nyata wilayah bersangkutan. 

 

Tujuan Pengembangan Wilayah 

Tujuan pengembangan wilayah adalah menyerasikan berbagai kegiatan pembangunan sektor 
dan wilayah, sehingga pemanfaatan ruang dan sumber daya yang ada dapat optimal 

                                                                                                                                                             
 Kawasan Perbatasan, seperti Kalimantan-Serawak, Papua-Panua Nugini, dan Sangihe Talaud-Filipina. 

 Kawasan sangat Tertinggal, seperti Pulau Weh, Pulau Aceh, dan pulau-pulau dipantai barat Sumatera. 
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mendukung peningkatan kehidupan masyarakat sesuai dengan tujuan dan sasaran program 
pembangunan yang diharapkan. Optimalisasi berarti tercapainya tingkat kemakmuran yang 
sesuai dan selaras dengan aspek sosial budaya dan lingkungan secara berkelanjutan.  

Secara khusus perencanaan tata ruang mempunyai tiga tujuan. Pertama, meningkatkan 
efisiensi penggunaan ruang sesuai daya dukungnya. Kedua, memberikan kesempatan kepada 
masing-masing sektor untuk berpartisipasi dan berkembang secara maksimal tanpa adanya 
konflik. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata (BPPT,1999). 

Konsep pengembangan wilayah berbeda dengan konsep pembangunan sektoral. 
Pengembangan wilayah lebih berorientasi pada isu-isu dan permasalahan pokok wilayah yang 
saling berkaitan, sedangkan pembangunan sektor berorientasi pada tugas dan fungsi yang 
bertujuan untuk mengembangkan aspek atau bidang tertentu, tanpa memperhatikan 
keterkaitan dengan sektor lainnya. Meskipun dua konsep itu berbeda dalam prakteknya 
keduanya saling melengkapi. Artinya pengembangan wilayah tidak akan terwujud tanpa adanya 
pengembangan sektoral secara terintegrasi. Sebaliknya, pembangunan sektoral tanpa 
berorientasi pada pengembangan wilayah akan menghasilkan suatu perencanaan sektoral yang 
tidak optimal dan menciptakan konflik antarsektor. Dengan demikian, konsep pengembangan 
wilayah sangat dibutuhkan bagi para praktisi LSM di lapangan sebagai referensi atau acuan bagi 
penyusunan rencana pembangunan wilayah (perdesaan) dan sektor tertentu. 

 

Pentingnya Pengembangan Wilayah 

Pentingnya sebuah perencanaan pembangunan yang mensyaratkan kajian aspek kewilayahan 
secara terpadu agar dihasilkan suatu rumusan kebijakan dan optimalisasi penataan daerah 
berdasarkan kebutuhan, potensi sumber daya dan tantangan ke depan. Berikut diuraikan 
beberapa alasan mengapa perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan aspek 
pengembangan wilayah; 

a. Pembangunan nasional sepanjang dekade 60-an lebih diwarnai oleh pendekatan sektoral 
yang bersifat parsial. Pendekatan sektoral lebih memberikan dampak yang kurang 
menguntungkan karena terjadi ketimpangan antardaerah dan terkonsentrasinya 
pertumbuhan sosial ekonomi diperkotaan, sementara di perdesaan masih dalam kondisi 
kekurangan. 

b. Disadari banyak ahli perencana bahwa pembangunan yang mengutamakan konsep 
pertumbuhan (growth pole) kurang memberikan perhatian pada pemerataan dan rasa 
keadilan bagi daerah atau desa-desa tertinggal. Dalam jangka panjang akan menimbulkan 
dampak negatif terhadap lingkungan dan menghambat pertumbuhan itu sendiri. 

c. Terjadinya perbedaan persepsi dan pemahaman dari para perencana dalam memandang 
kota dan desa (rural vs urban) yang tidak perlu. Dalam prakteknya perencanaan kota dan 
desa kerap dibedakan, padahal dalam berbagai aspek keduanya menunjukkan keterkaitan 
yang sulit dipisahkan. Hal ini dikarenakan orientasi sektoral yang berlebihan dan kurangnya 
sinkronisasi perkembangan antarwilayah. 
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d. Perkembangan selanjutnya, muncul kecenderungan untuk memandang kota dan hinterland-
nya dalam mekanisme pengembangan wilayah. Oleh karena itu diperlukan pendekatan 
perencanaan yang menjembatani kesenjangan antarkota (interurban), antara kota dan desa 
(rural-urban), pusat pertumbuhan dan wilayah sekelilingnya, serta optimalisasi 
pemanfaatan ruang dan sumber daya wilayah. 

e. Munculnya gagasan pendekatan wilayah dalam penyusunan pembangunan suatu daerah 
untuk menggabungkan secara fungsional desa dengan kota dalam satu kesatuan wilayah. 
Disamping itu, pendekatan wilayah mengurangi kesenjangan antarwilayah yang 
menyebabkan terjadinya konflik kepentingan yang tidak perlu. Secara nyata kajian 
kewilayahan memiliki keuntungan ditinjau dari segi sosial dan ekonomi. 

f. Pendekatan pengembangan wilayah mendorong partisipasi lebih besar dari pihak swasta, 
LSM, masyarakat, perguruan tinggi dan organisasi sosial lain. Pendekatan konvensional dan 
sektoral membatasi ruang gerak dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, gagasan ini 
lebih mudah diwujudkan dalam kerangka top down. Sedangkan pendekatan wilayah akan 
mendorong sinergisitas peran dan kontribusi stakeholders dalam penyusunan rencana 
pembangunan. Diakui sistem pendekatan ini tidak dapat dipandang secara terpisah bahkan 
merupakan gabungan “bawah atas” sesuai peran dan fungsinya dengan proses yang 
berjalan secara alamiah mencakup keputusan pemerintah pusat dan kondisi lokal. 

g. Konsep pengembangan wilayah memungkinkan perencanaan disusun berdasarkan prinsip-
prinsip pembangunan keberlanjutan (sustainable development) mencakup perlindungan 
terhadap manusia dan lingkungan.  

 

Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 

Dalam UU Nomor 14/1992 tentang Penataan Ruang dinyatakan bahwa ruang adalah wadah 
yang meliputi daratan, lautan, dan udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat dimana 
manusia dan makhluk lainnya hidup melakukan aktivitas serta memelihara kelangsungan 
hidupnya. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan 
maupun tidak. Penataan ruang adalah upaya dalam rangka terselenggaranya kualitas tata ruang 
bagi tercapainya kualitas lingkungan hidup (Aca Sugandy, 2000). Baik upaya pengelolaan 
lingkungan hidup maupun penataan ruang wilayah tidak terbatas hanya kepada wilayah 
administratif dan kepentingan satu sektor saja dan atau satu daerah saja karena lingkungan 
hidup atau ruang wilayah baik dilihat sebagai satu kesatuan ekosistem maupun sumber daya 
alam bersifat lintas batas wilayah dan lintas sektoral.  

Dalam pasal 1 UU Nomor 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup secara substansi 
ruang wilayah atau daerah tidak bisa terlepas dari lingkungan hidup, karena lingkungan hidup 
merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, sumber daya, keadaan dan makhluk hidup di 
dalamnya, termasuk manusia dan perilakunya. Lingkungan hidup dalam pengertian ekosistem 
tidak mengenal batas wilayah baik wilayah negara (nasional) maupun wilayah administratif, 
seperti daerah propinsi, kabupaten maupun kota yang bersifat otonom, kecamatan dan desa.  
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Penataan ruang bersifat lintas sosial, budaya, ekonomi, politik dan pertahanan--keamanan. 
Oleh sebab itu, dalam proses pembuatan atau penetapan keputusan disyaratkan melalui 
pendekatan multidisiplin dan multi stakeholders.  

Penataan ruang mencakup serangkaian kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan 
pengendalian tata ruang. Penataan ruang didasarkan asas pemanfaatan ruang bagi semua 
semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, 
berkelanjutan, keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum. 

Mengacu pada UU Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah proses penyelenggaraan 
penataan ruang daerah memiliki keterkaitan dan ketergantungan dengan pusat, daerah, dunia 
usaha dan masyarakat. Dalam UU Nomor 24/1992 tentang Penataan Ruang, ditegaskan bahwa 
upaya pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat 
dilaksanakan secara terpadu (tidak sektoral atau partial) untuk  tercapainya percepatan 
pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. 
Dengan demikian, penyelenggaraan penataan ruang daerah akan sangat ditentukan beberapa 
faktor berikut: Pertama, Peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang 
daerah otonomi. UU Nomor 24/1992, Pasal 4 dan 5, beserta PP Nomor 69/1996 tentang peran 
serta masyarakat menekankan bahwa dalam mewujudkan penataan ruang secara adil, terbuka 
dan bertanggungjawab dalam pelaksanaannya dilakukan penuh kesadaran, tanggung jawab 
untuk selalu mempertimbangkan hak dan kewajiban masyarakat.  Kedua, Upaya peningkatan 
penegakan hukum bagi setiap ketetapan penataan ruang di daerah baik yang menyangkut 
pusat, dekonsentrasi, pembantuan maupun desentralisasi.  

Dengan diberlakukannya UU Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, dihadapkan 
pada berbagai kendala kapasitas kelembagaan dan pengusahaan dalam rangka keterpaduan 
pembangunan semua sektor di daerah mengikuti RTRW yang ditetapkan. Persoalannya bukan 
menyangkut kesiapan kelembagaan ditingkat daerah saja, lebih dari itu, bagaimana 
pelaksanaan pembangunan di daerah dapat dilaksanakan oleh semua pelaku pembangunan 
dengan tetap mengacu kepada rencana umum tata ruang daerah kabupaten dan kota yang 
telah ditetapkan dalam rangka pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. 

Kendala akses informasi yang tidak memberikan gambaran yang jelas mengenai sumber 
daya daerah, akan sangat sulit untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang wilayah yang ada 
sesuai kebutuhan hingga tingkat desa. Upaya optimalisasi harus didekati dengan pendekatan 
kawasan, kemampuan sumberdaya manusia di daerah dan masalah penganggaran untuk 
pembangunan memerlukan pengkajian sumber daya alam menetapkan pola dan wujud 
struktural pemanfaatan ruang. Peluang pembangunan secara terintegrasi baik dalam 
pengembangan kebijakan maupun bagi pelaksanaan pembangunan ditingkat nasional maupun 
ditingkat daerah kabupaten dan kota dimasa mendatang harus benar-benar dikenali.  

Upaya mencari terobosan dalam pendanaan bagi pelaku publik, dunia usaha dan 
pemberdayaan masyarakat harus dikembangkan terus agar dihasilkan suatu pengembangan 
kawasan dalam rangka peningkatan keseimbangan pembangunan antar wilayah. Upaya yang 
dapat dilakukan sebagai berikut:  
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a. Menciptakan kesetaraan untuk memperoleh peluang dan akses bagi pembangunan 
kawasan dalam satu kesatuan wilayah secara adil dan demokratis bagi semua pihak.  

b. Sosialisasi dan orientasi pelaksanaan pembangunan secara terpadu yang melibatkan 
berbagai sektor dan pelaku daerah bagi terlaksananya pembangunan berkelanjutan.  

c. Pola penyelengaraan pemerintahan yang menitikberatkan bentuk dekonsentrasi, 
pembantuan atau desentralisasi, haruslah dirancang melalui proses pemberdayaan dan 
percepatan pembangunan daerah dalam kerangka otonomi daerah.  

d. Pembangunan lingkungan bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi saja dengan 
mengorbankan aspek kelestarian lingkungan alam dan lingkungan sosial. Namun, harus 
diupayakan agar mengintegrasikan kebutuhan pembangunan secara serasi dengan 
mempertimbangan kondisi ekonomi, sosial, politik, pertahanan, keamanan dan lingkungan 
bagi terselenggaranya pembangunan berwawasan lingkungan melalui penataan ruang 
wilayah/kawasan oleh semua stakeholders.  

e. Pengadaan prasarana dan sarana wilayah perkotaan dan perdesaan harus menunjang 
kebutuhan sarana dasar pengelolaan lingkungan. Prasarana dan sarana wilayah selain jalan, 
pengairan, prasarana perkotaan dan prasarana perdesaan, seperti air bersih, sanitasi, 
drainase, pengelolaan sampah dan limbah perlu pula dipikirkan untuk pengembangan 
prasarana dan sarana lain diantaranya:  

 Prasarana dan sarana perlindungan, seperti kawasan konservasi, tata udara, air dan 
tanah baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan.  

 Prasarana dan sarana pencegahan, seperti pencegahan kerusakan lingkungan kawasan 
hutan dan daerah aliran sungai (DAS).  

 Prasarana dan sarana pengendalian pencemaran lingkungan.  

 Prasarana dan sarana daur ulang, seperti limbah padat dan sampah kota.  

 Prasarana dan sarana pemulihan, seperti rehabilitasi ruang terbuka hijau, danau, mata 
air, situs, kawasan tangkapan, genangan dan resapan air.  

 

Perencanaan Wilayah (Regional Planning) 

Konsep perencanaan wilayah (regional planning) merupakan upaya intervensi terhadap 
kekuatan ekonomi pasar dalam kaitan pengembangan wilayah yang bertujuan meminimalisasi 
konflik kepentingan antarsektor, meningkatkan kemampuan sektoral dan mendorong 
kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam perencanaan wilayah perdesaan dimensi 
tataruang (spatial) menjadi pertimbangan, karena seluruh unsur kehidupan berinteraksi dalam 
satu kesatuan unit geografis dan administratif seperti desa-desa, kecamatan atau kabupaten. 
Dimensi ruang menjelaskan bagaimana individu dan kelompok masyarakat berinteraksi, 
bagaimana konflik terjadi serta upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan sumber daya 
dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Secara kuantitas ruang (wilayah) memiliki 
karakteristik dan potensi berbeda-beda yang turut memicu konflik antarsektor dalam proses 
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pembangunan dan mendorong eksternalitas bagi kelompok masyarakat tertentu atau secara 
keseluruhan. perencanaan (planning) yang berbasis keruangan memegang peran penting dalam 
memformulasikan kebijakan pembangunan wilayah. Oleh karena itu, pengembangan tata ruang 
wilayah merupakan bagian dari pengembangan wilayah. 

Dalam penyusunan rencana pembangunan suatu wilayah atau daerah perlu dimulai dengan 
analisis kondisi, potensi dan permasalahan wilayah untuk mengetahui hubungan sebab dan 
akibat dari perkembangan sosial, ekonomi, potensi sumber daya alam, kapasitas manusia, 
prasarana wilayah dan tujuan pembangunan daerah. Tujuan pembangunan wilayah diartikan 
sebagai kesepakatan antara stakeholders dalam wilayah tertentu yang tertuang dalam program 
pembangunan daerah. 

Perencanaan tata ruang wilayah (spatial planning) bertujuan untuk mengarahkan struktur 
tata ruang, lokasi dan hubungan fungsional secara serasi, seimbang dan selaras dalam rangka 
pemanfaatan potensi sumber daya alam serta teknologi sehingga mampu mencapai hasil 
pembangunan yang optimal bagi upaya peningkatan kualitas hidup manusia dan lingkungan 
hidup secara berkelanjutan. Menurut UU Nomor 24/1992 produk dari perencanaan tata ruang 
berupa dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang secara garis besar memuat aspek-
aspek berikut; 

a. Rencana struktur tata ruang wilayah. 

b. Rencana pemantapan kawasan lindung. 

c. Rencana pengelolaan kawasan budidaya. 

d. Rencana pengembangan kegiatan sektor produksi dan jasa. 

e. Rencana pengembangan sistem pemukiman dan sistem perkotaan. 

f. Rencana pengembangan sistem infrastruktur, meliputi sistem transportasi, rencana 
pengembangan prasarana dan sarana wilayah (kelistrikan, telekomunikasi, air bersih, air 
limbah, pengelolaan persampahan dan sebagainya). 

g. Rencana pengembangan kawasan tertentu dan kawasan yang diprioritaskan. 

h. Rumusan indikasi program pembangunan. 

Berdasarkan muatan rencana tata ruang di atas, maka rencana tata ruang berfungsi sebagai 
berikut; 

a. Panduan kerangka dasar dalam mendorong percepatan pembangunan suatu wilayah. 

b. Dokumen rencana menyeluruh yang mencerminkan rencana lokal, regional dan daerah 
yang akan dikembangkan dalam suatu wilayah. 

c. Menjawab permasalahan dan tuntutan pembangunan yang dibutuhkan oleh pemerintah 
dan masyarakat di masa yang akan datang. 

d. Merangsang dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan sumber daya alam 
agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin sesuai dengan aspirasi masyarakat tanpa 
mengabaikan aspek pelestarian lingkungan hidup, dan sosial ekonomi masyarakat. 
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Keunggulan Daya Saing  

Perkembangan pemahaman tentang wilayah dan posisi desa dalam tata dunia baru menjadi 
sangat krusial akibat kemajuan sistem informasi dan telekomunikasi, kesepakatan internasional 
tentang pasar bebas, kompleksitas permasalahan lokal dan perubahan mendasar pada sistem 
kehidupan sosial, politik, ekonomi masyarakat dalam berbagai tingkatan. Oleh karena itu, 
diperlukan suatu strategi untuk mensiasati perubahan yang sangat dramatis agar masyarakat 
ditingkat grassroot yang hidup di desa-desa mampu beradaptasi dan bersaing meningkatkan 
kapasitas dan produk unggulan lainnya.  

Dalam sistem masyarakat (civil society) telah terjadi perubahan mendasar yang ditandai 
dengan meningkatnya kesadaran demokrasi, kemandirian (otonomi), keterbukaan 
(transparansi), serta meningkatnya kreativitas masyarakat. Perubahan itu menunjukkan gejolak 
sosial politik di wilayah bersangkutan. Fenomena ini mendorong perubahan yang cukup 
signifikan dalam paradigma pengembangan wilayah dari teori keunggulan comparatif 
(comparative advantage) yang hanya memperhitungkan faktor-faktor produksi (tanah, buruh, 
sumber daya alam dan modal) ke arah keunggulan daya saing (competitive advantage).  Daya 
saing tidak hanya diperoleh dari faktor ketersediaan sumber daya, upah yang rendah, suku 
bunga rendah atau subsidi, namun setiap daerah masih memiliki keunggulan khusus yang 
bukan didasarkan pada murahnya biaya produksi saja tetapi lebih dari itu adanya inovasi dan 
kreativitas.  

 

Distinctive Competence 

Suatu tindakan yang dilakukan dalam perencanaan pembangunan suatu wilayah agar dapat 
melakukan kegiatan yang lebih baik dibanding wilayah lainnya. Suatu desa biasanya memiliki 
prestasi atau kemampuan yang menonjol dan sulit untuk ditiru oleh desa lainnya, demikian juga 
organisasi atau lembaga masyarakat dikatakan memiliki kemampuan spesifik atau ‘distinctive 
competence’. Terdapat dua faktor yang dapat mengindikasikan distinctive competence yaitu; 
keahlian tenaga kerja dan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi (Day dan 
Wensley, 1988). Dua faktor ini yang dapat menyebabkan suatu organisasi atau lembaga lebih 
unggul dari yang lainnya. Faktor ini tumbuh melalui suatu budaya kerja dan pengalaman yang 
cukup lama untuk menciptakan perubahan yang berarti dan bermakna dibanding organisasi 
lainnya. Kemampuan dan keterampilan sumber daya yang muncul membentuk fungsi khusus 
yang lebih efektif dibandingkan organisasi lainnya. Misalnya suatu lembaga swadaya mampu 
menggerakkan dan membuka kehidupan masyarakat tradisional yang terpencil melalui basis 
pendampingan. Sementara organisasi sejenis lainnya sulit untuk menembus bahkan cenderung 
ditolak karena dianggap mengganggu sistem sosial, budaya dan nilai yang dianut. Masyarakat 
merasa terpenuhi atas bantuan dan advokasi yang diberikan sehingga mampu mengidentifikasi, 
menganalisis kebutuhan dan rencana pengembangan kedepan. 

Kemampuan organisasi atau komunitas melakukan studi awal dan penjajakan kebutuhan 
secara tepat akan mampu meletakan dasar yang kokoh dalam perencanaan dan penetapan 
strategi yang dipilih dan lebih baik dibanding lembaga lainnya. Keunggulan yang dimiliki 
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terkadang bersifat khas dan sulit ditiru atau mungkin dapat dipelajari dan dilakukan oleh pihak 
lain. Semua kekuatan tersebut dapat dikelola melalui pemanfaatan seluruh potensi sumber 
daya yang dimiliki organisasi seperti, tenaga lapangan, staf keuangan, tenaga ahli, peralatan, 
dana, penggunaan jaringan, saluran distribusi, sistem informasi terkomputerisasi dan 
penciptaan image yang ekspansif. 

 

Competitive Advantage 

Kegiatan yang secara khusus dilakukan oleh suatu wilayah untuk meningkatkan daya saing dan 
keunggulan kompetitif dibandingkan wilayah lainnya. Daya saing suatu produk atau pelayanan 
disebabkan oleh kemampuan dan kepekaan wilayah terhadap situasi dan perubahan yang 
terjadi dalam masyarakat. Porter (Rangkuti, 2002) menyebutkan tiga strategi yang dapat 
dilakukan suatu organisasi untuk memperoleh keunggulan kompetitif yaitu; (a) cost leadership, 
(b) diferensiasi, dan (c) fokus. 

Organisasi dapat menyusun rencana dengan mempertimbangkan keunggulan bersaing 
yang lebih produktif dari yang lainnya, jika mampu memberikan peningkatan pendapatan 
masyarakat lebih tinggi dan menurunkan angka kematian setiap bayi yang lahir di suatu desa. 
Kemampuan tenaga lapangan dalam memberikan penyuluhan dan pengorganisasian sumber 
daya masyarakat dengan membuka akses pasar secara efektif pada saat yang sama dapat 
meningkatkan tingkat pendapatan sekaligus membuka akses informasi dan pendidikan. Hal ini 
dikarenakan organisasi bersangkutan mampu memanfaatkan kebijakan lokal, partisipasi 
masyarakat, pelibatan stakeholders, skala ekonomi, efisiensi dan optimalisasi bahan baku lokal. 

 

Teknologi dan Pengembangan Wilayah 

Upaya untuk meningkatkan keunggulan daya saing menjadi salah satu strategi dalam 
pengembangan wilayah. Pendekatan ini relatif baru sebagai state of the art yang mengarah 
pada konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable regional competitive advantage). Upaya 
ini menuntut perubahan paradigma dalam mengembangkan suatu wilayah terhadap teknologi 
yang dikenal dengan istilah pengembangan wilayah berbasis teknologi (Technology Based 
Regional Devepment).  

Keunggulan daya saing suatu wilayah akan tercipta, jika wilayah tersebut memiliki 
kompetensi inti (core competence) yang berbeda dari wilayah lain. Kompetensi ini dapat 
dibangun melalui proses kreativitas dan inovasi. Kompetensi inti merupakan proses 
pembelajaran suatu organisasi terkait dengan kegiatan mengkoordinasikan dan 
mengintegrasikan berbagai keahlian dan teknologi (BPPT, 1999). Dalam  konteks 
pengembangan wilayah perdesaan, kompetensi inti terkait dengan upaya koordinasi dan 
pengintegrasian sumber daya dibidang pertanian, kesehatan, perdagangan, peternakan, 
industri kecil, perikanan dan sebagainya. Semakin tinggi kemampuan mengkoordinasikan dan 
mengintegrasikan sektor-sektor unggulan di wilayah tersebut, maka semakin tinggi pula tingkat 
kedewasaan dalam pembangunan sehingga sulit bagi wilayah lain untuk menyainginya. 
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Boar (1993) menjelaskan empat atribut dalam pengembangan kompetensi inti, yaitu; 

a. Kemampuan untuk memberikan akses pada variasi pasar yang lebih luas. 

b. Kemampuan memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pelanggan atas manfaat 
yang diperoleh dari suatu produk, barang dan jasa yang ditawarkan. 

c. Barang jasa yang ditawarkan oleh suatu wilayah sangat sulit untuk ditiru. 

d. Kompleksitas dan koordinasi dari beragam teknologi dan keahlian yang dimiliki oleh suatu 
wilayah 

Disamping itu, perlu dipertimbangkan aspek-aspek lain dalam pengambilan keputusan 
terkait dengan kapasitas pengembangan wilayah agar mampu berkompetisi di masa yang akan 
datang, diantaranya; 

a. Integrasi sistem yaitu kemampuan suatu wilayah membangun hubungan berbagai unsur 
dalam pembangunan melalui penerapan teknologi heterogen4.  

b. Pengelolaan suatu wilayah dalam mengelola proyek atau program yang kompleks dan 
besar. 

c. Pengelolaan jaringan yaitu kemampuan mengoperasikan sistem informasi yang kompleks 
secara efektif dan efisien. 

d. Pengembangan infrastruktur wilayah yang mendukung peningkatan produk unggulan dan 
penerapan teknologi di masa depan. 

e. Penguatan kelembagaan (pemerintah, swasta, LSM dan masyarakat) yang mampu 
menunjang proses perubahan, penerapan dan pengembangan secara berkelanjutan. 

UNESCAP (1989) menjelaskan bahwa teknologi dapat dipandang sebagai kombinasi dari 
empat komponen dasar yang berinteraksi dalam proses transformasi. Keempat komponen 
dasar itu, yaitu; (a) fasilitas (facilities), (b) kemampuan SDM (abilities), informasi (fact) dan 
organisasi (framework). Selanjutnya Porter (1990) mendeskripsikan bagaimana peranan 
teknologi dalam menciptakan keunggulan daya saing wilayah melalui konsep rantai nilai (value 
chain). Rantai ini memberikan panduan bagaimana suatu daerah atau wilayah menciptakan 

                                                 
4
  Dewasa ini teknologi dikatagorikan dalam berbagai bentuk (ESCAP, 1988; Jacob, 1991, Hadi Prayitno dan Budi 

Santosa, 1996; BPPT, 1999). Ada yang membagi jenis teknologi menjadi teknologi tinggi (high technology), dan  
teknologi rendah (low technology). Ada pula yang membedakan menjadi teknologi tradisional (traditional 
technology) dan teknologi modern (modern technology). Ada ahli yang mengkatagorikan menjadi teknologi padat 
modal (capital intensive technology) dan teknologi padat karya (labor intensive technology). Berdasarkan sifatnya, 
teknologi dibabak menjadi teknologi besar dan kecil, teknologi agresif dan ramah lingkungan, teknologi maju, 
teknologi adaptif dan teknologi protektif. Berdasarkan pembabakan di atas, maka dapat dipilah menjadi empat 
komponen, yaitu; (a) technoware atau physical facilities mencakup peralatan, perlengkapan, mesin, kendaraan 
bermotor, pabrik, infrastruktur fisik yang digunakan manusia untuk transportasi; (b) humanware atau human 
abilities mencakup kemampuan sumber daya manusia baik pengetahuan, keterampilan atau keahlian, 
kebijaksanaan, kreativitas, prestasi dan pengalaman; (c) infoware atau document facts meliputi prosedur, proses, 
teknik, metode, teori, spesifikasi, desain, observasi, dan fakta lainnya. (d) orgaware atau organizational framework 
yaitu perangkat kelembagaan yang dibutuhkan untuk mewadahi fisik, kemampuan manusia, fakta, praktek 
manajemen, keterkaitan dan pengaturan organisasi untuk mencapai hasil yang diharapkan. 
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sumber-sumber unggulan melalui pemanfaatan teknologi yang tepat dan berbasis lokal. 
Selanjutnya Porter menjelaskan, bahwa keunggulan daya saing suatu wilayah ditunjang oleh 
faktor-faktor yaitu; (a) kondisi faktor produksi (condition), (b) permintaan (demand factors), (c) 
industri pendukung, (d) strategi, struktur dan persaingan antarwilayah, serta (e) peran 
pemerintah (role of government). 

 

Keterkaitan Desa-Kota dalam Pengembangan Wilayah 

Desa dan kota dalam konteks pengembangan wilayah (rural urban economic linkages) memiliki 
peran yang sama dan saling menunjang. Jika peran desa dan kota berjalan dengan baik, maka 
keterkaitan ekonomi akan tercapai. Isu keterkaitan desa-kota telah lama mendapat perhatian di 
kalangan analisis pembangunan. Isu ini muncul seiring dengan kenyataan empiris bahwa desa 
tidak dapat terlepas dari daerah lain khususnya kota dalam menopang perekonomian dan 
percepatan pembangunan. Persoalan urbanisasi merupakan salah satu indikasi pentingnya 
posisi desa-kota dalam menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.  

Pentingnya analisis keterkaitan antara desa dan kota dalam jaringan wilayah menciptakan 
pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan atau konsep agropolitan (Douglass, 1998). Konsep 
ini menekankan pentingnya pengembangan desa dikaitkan dengan pengembangan kota untuk 
mencapai optimalisasi wilayah. Fokus wilayah kota lebih dititikberatkan pada pengembangan 
kegiatan non pertanian dan pusat administrasi, bukan sebagai pusat pertumbuhan, sementara 
itu kecamatan (district) berfungsi sebagai unit pengembangan. 

Dalam sistem ekonomi yang masih sederhana, masyarakat desa cenderung memproduksi 
dan menjual hasil pertanian secara mandiri ke wilayah lainnya yang relatif berdekatan. 
Demikian pula petani dan nelayan perdesaan membutuhkan barang dan jasa yang tidak dapat 
dihasilkan sendiri, seperti, minyak, peralatan elektronik, dan listrik. Atau pada tingkatan yang 
lebih tinggi seperti mesin, kendaran bermotor, pelayanan perbankan dan pinjaman keuangan. 
Dasar interaksi antara desa-kota bergerak secara dinamis sesuai kebutuhan serta berkembang 
dari waktu ke waktu sesuai tingkat kemajuan masyarakat. 

Keterkaitan desa-kota menempatkan posisi kota sebagai pusat transportasi dan 
perdagangan pertanian, sedangkan fungsi desa sebagai produksi pertanian. Klasifikasi antara 
wilayah desa dengan kota sangat penting untuk menentukan strategi dan jenis intervensi yang 
diperlukan. Kedua wilayah tersebut memiliki tingkat interdependensi yang sangat kuat dalam 
rantai permintaan dan penawaran. Disamping implikasi ekonomi, keterkaitan desa-kota 
berpengaruh terhadap konstelasi sosial-politik. 

Agar mempermudah pemetaan antara desa dengan kota terdapat beberapa teknik analisis 
yang dikemukakan oleh Rondinelli (1985) dan Kammeier dan Neubauer (1985) yang mengikuti 
pendekatan “Urban Functions in Rural Development (UFRD)”, yaitu (a) keterkaitan fisik seperti 
jaringan jalan, irigasi dan transportasi; (b) keterkaitan ekonomi seperti pasar, produk, konsumsi, 
modal, pendapatan, komoditas sektor dan interegional; (c) keterkaitan mobilitas penduduk; (d) 
keterkaitan teknologi; (e) keterkaitan pelayanan; (f) keterkaitan politik; (g) keterkaitan interaksi 
sosial; dan (h) keterkaitan administrasi dan organisasi. Keterkaiatan ini terkadang bersifat linier 
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dan satu arah seperti ekonomi atau fisik, tetapi bisa juga bersifat kausal, seperti jasa pelayanan, 
transportasi, produksi dan fasilitas lainnya. 

Tingkat keterkaitan desa-kota sangat tergantung perkembangan suatu masyarakat. Pada 
daerah yang relatif tertinggal masih mengandalkan keterkaitan konsumsi dan jasa tradisional. 
Sedangkan pada wilayah yang sudah maju lebih terfokus pada keterkaitan produksi dengan 
jaringan kedepan (forward linkage) dan ke belakang (backward linkage) yang cukup kompleks. 
Disisi lain keterkaitan finansial akan terjadi bersamaan meningkatnya proses otonomi atau 
desentralisasi. 

Herman Haeruman dalam Antonius Tarigan (2003) berpendapat bahwa pendekatan 
keterkaitan desa-kota diharapkan dapat meningkatkan nilai tukar produk atau jasa masyarakat 
desa melalui; 

a. Upaya memindahkan proses produksi dari kota ke desa untuk meningkatkan produktivitas 
dan nilai tambah produk/jasa yang dihasilkan oleh masyarakat perdesaan melalui bantuan 
modal, penyediaan saran produksi dan pelatihan. 

b. Memotong dan memperpendek jalur produksi, distribusi dan pemasaran produk/jasa 
masyarakat desa untuk mengurangi beban biaya ekonomi tinggi melalui pembentukan 
satuan partisipatif bagi pengembangan produk/jasa secara spesifik. 

c. Memberikan akses yang lebih besar terhadap masyarakat desa terhadap faktor-faktor 
produksi barang dan jasa  seperti modal, bahan baku, teknologi, sarana dan prasarana. 

Penerapan desa-kota dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan potensi masyarakat, dengan 
memperhatikan kondisi tersebut, maka upaya penerapan pendekatan ini membutuhkan 
bantuan fasilitator, katalis dan mediator untuk mendampingi masyarakat desa. Agar upaya 
pembangunan dapat diintegrasikan secara efektif dan efisien melalui tiga pola pemberdayaan, 
yaitu (a) penguatan kelompok masyarakat desa, (b) kemitraan antara kelompok masyarakat 
dengan institusi lain baik pemerintah, swasta dan koperasi, dan (c) peningkatan daya saing bagi 
kelayakan komersial dan usaha lokal yang telah dibangun melalui kemitraan. 

Berikut ini salah satu model pengembangan masyarakat desa-kota (virtuous cycle model) 
yang dikembangkan oleh Kawik Sugiana (2001).  
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Bagan: Model Pengembangan Desa-Kota 

 

 

Model ini menjelaskan tentang permintaan produk pertanian yang dapat menghasilkan 
keterkaitan desa-kota di suatu daerah. Pertama, permintaan dari dalam daerah tersebut akan 
produk pertanian yang dijelaskan sebagai pengeluaran makanan. Kedua, permintaan dari luar 
daerah akan produk pertanian yang menghasilkan perputaran ganda tambahan. Pendapatan 
yang diperoleh dari sektor rumah tangga di perdesaan sebagian akan dikeluarkan sebagai 
konsumsi non makanan dan akan dibelanjakan di sektor usaha di kota besar, kecamatan dan 
desa-desa di daerah itu sendiri. Model ini berasumsi bahwa penekanan pada saat pelaksanaan 
bergeser dari pembangunan kerangka kelembagaan ke permintaan produk barang atau jasa. 
Hal ini terjadi akibat keterkaitan desa-kota, di mana tanpa ada permintaan yang memadai, 
maka komoditi yang dipilih tidak dapat dikembangkan sesuai yang diharapkan. 
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STUDI PEMBANGUNAN, MENGGALI POTENSI DEMI SOLUSI 
 

Muarabulian, 23 Oktober 2003, Pembangunan daerah yang lebih berorientasi pada peningkatan Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) sering melupakan kondisi ruang dan Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia. Harus ada 
pertimbangan yang perimbangan antara aspek ekonomi, sosial budaya, dan ekologis. Jika tidak, bisa terjadi 
pemanfaatan ruang dan SDA yang tidak terkendali, serta tumpang-tindihnya peruntukan ruang apalagi jika tak 
disertai langkah-langkah antisipatif dan perbaikan.  

Berdasarkan pemikiran di atas KKI Warsi yang dipimpin Koordinator Unit Fasilitasi Desa, Budi Retno Minulya, 
dan Lembaga Penelitian Universitas Jambi (Unja), dipelopori DR Johannes, SE, Msi, serta Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Batanghari mengadakan penelitian bertema Studi Kebijakan 
Pembangunan Pemanfaatan Ruang dan SDA sejak April-Juni 2003. Fokus penelitian ini adalah beberapa daerah 
di Kabupaten Batanghari karena kabupaten ini lebih leading dari kabupaten lainnya di Jambi dalam pelaksanaan 
otonomi daerah. Persisnya tujuan penelitian untuk mendeskripsikan kebijakan pembangunan Kabupaten 
Batanghari dan mengidentifikasikan potensi ekonomi masyarakat desa yang memungkinkan untuk 
dikembangkan.  

Untuk sektor kehutanan, karena dipicu PAD kaidah-kaidah ekologis dan kelestarian hutan serta jaminan 
kesinambungan produksinya di masa depan, diabaikan. Sementara pengamanan hutan dan penegakkan hukum 
juga tidak optimal. Kecenderungan ini bisa dialami sektor lain. Ruang ekologi saat ini sangat terdegradasi, 
misalnya kemampuan hutan sebagai tangkapan air di daerah hulu-hulu sungai (fungsi hidro-orologi) dalam 
menjaga keseimbangan DAS Batanghari, rusak. Tidak mengherankan fluktuasi air Sungai Batanghari pun telah 
mencapai 10 meter. Banjir yang akhir-akhir ini melanda contoh ketidakseimbangan ruang hutan alam dengan 
fungsi pengembangan ekonomi. Sehingga pemberian porsi ruang yang berlebihan di satu aspek telah 
menyebabkan kerugian di aspek keruangan lainnya.  

Perubahan fungsi-fungsi keruangan ini diyakini tidak akan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar 
hutan, terutama masyarakat asli. Banyak kasus konflik lahan antara masyarakat dengan pihak perkebunan 
(buah dari kebijakan keruangan yang memarginalkan masyarakat sekitar hutan). Jadi program pembangunan 
desa sekitar hutan harus menggarap aspek tata ruang desa hingga diketahui potensi ekonomi yang strategis 
dan memungkinkan untuk dikembangkan, termasuk ketersediaan lahan dan potensi konflik lahannya. 
Pengembangan pertanian tepat dijadikan basis utama ekonomi masyarakat yang strategis dan berjangka 
panjang. Prinsip tersebut bisa menjadi alternatif solusi yang lebih menjamin kemakmuran masyarakat.  

Studi pembangunan ini mencakup dua hal yaitu studi makro dan mikro. Studi makro mempelajari berbagai 
kebijakan yang berkenaan dengan pemanfaatan ruang dan SDA, misal dalam bentuk peraturan daerah, rencana 
strategis (Renstra) pembangunan daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), peta tematik kabupaten, 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta kebijakan  lain yang relevan. Studi makro dilakukan 
dengan teknik dokumentasi dan wawancara, sedangkan lembaga sasarannya Bappeda, Dinas Kehutanan, Dinas 
Pertanian, Dinas Pendapatan Daerah, Badan Pertanahan Nasional, Badan Pusat Statistik dan instansi terkait 
lainnya. 

Sedangkan studi mikro dilakukan ditingkat desa, sampelnya empat desa interaksi TNBD. Dua desa di bagian 
timur (Kecamatan BathinXXIV) yaitu Desa Jelutih dan Hajran, dua di bagian utara TNBD (Kecamatan 
Maroseboulu) yaitu Desa Padangkelapo dan Desa Sungairuan hulu. Dasar dipilihnya empat desa tersebut 
karena dianggap mewakili berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian.  

Misalnya ketergantungan masyarakat desa terhadap hutan (dalam bentuk perladangan maupun pengambilan 
kayu), berbagai faktor penyebab, belum dikembangkannya ekonomi alternatif berbasis potensi setempat bagi 
kemakmuran jangka panjang, serta berbagai persoalan sosial yang ada di desa (hubungan desa dengan 
perusahaan sekitar, kelembagaan lokal yang kurang optimal, dan lain-lain).  

Studi tingkat desa dilakukan dengan tiga cara. Pertama, studi kualitatif dengan mempelajari monografi desa, 
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berbagai peraturan desa (Perdes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), kelembagaan dan 
kepemimpinan desa, serta kajian sosial ekonomi masyarakat desa. Teknik yang dipakai wawancara mendalam 
serta melalui Focus Group Discussion (FGD).  

Kedua, survei rumah tangga dengan teknik angket/kuisioner. Sampel yang diambil 10 persen responden dari 
total rumah tangga yang ada di desa. Hal-hal yang digali, antara lain pekerjaan utama dan sampingan 
responden, tingkat pendidikan dan jumlah  tanggungan rumah tangga. Kondisi ekonomi rumah tangga 
teridentifikasi melalui kepemilikan lahan (kebun karet, sawah maupun belukar), penghasilan dari ekonomi 
rumah tangga perminggu/bulan, ada-tidaknya ekonomi alternatif, bentuk hubungan responden dengan hutan 
(pengambilan hasil hutan), serta kualitas ekonomi responden (diidentifikasi melalui kepemilikan rumah 
maupun benda berharga).  

Ketiga, mempelajari kondisi ruang desa melalui pemetaan keruangan desa. Caranya dengan membuat sketsa 
desa, mengolah peta citra landsat, dan melakukan groudchek bersama masyarakat ke lapangan. Lewat peta ini 
diharapkan muncul potensi-potensi desa, baik yang telah termanfaatkan maupun belum (seperti hutan, 
belukar, kebun karet produktif dan tidak produktif, serta payo/rawa), serta potensi lain dan kondisinya saat ini.  

Pencarian data dilakukan groundchek ke lapangan, (pengolahan) peta citra, dan data. Selanjutnya dilakukan 
workshop di masing-masing desa, bertujuan mendapatkan koreksi dari hasil sementara studi, menghimpun 
masukan dan usulan pembangunan desa yang tentunya didahului dengan penjelasan tentang peta keruangan 
desa.  

Workshop diharapkan bisa meminimalisir kelemahan sistem pengambilan responden, misalnya pengambilan 
responden di Desa Hajran yang jumlah rumah tangganya sedikit, rawan pembiasan (distorsi) data jika 
digeneralisasikan begitu saja tanpa upaya karifikasi data. Dari workshop terangkum keinginan tindak lanjut  
konkrit dari hasil penelitian dalam bentuk program pembangunan ke desa penyangga TNBD. Hal ini 
menunjukkan adanya kesadaran masyarakat kalau SDA bersifat langka (scarcity) sehingga pemanfaatannya 
harus terukur.  

Tahap selanjutnya direncanakan seminar di tingkat kabupaten. Pesertanya wakil dari masyarakat desa lokasi 
penelitian, dan instansi terkait. Target dari semua proses itu adalah menumbuhkan kesadaran kalau hubungan 
antar SDA bersifat pertautan (dependent). Sehingga TNBD pun dirasakan memberi manfaat lebih dalam bentuk 
perhatian program pembangunan dari pemerintah ke masyarakat desa. 

Siaran pers KKI-WARSI 
http://www.warsi.or.id/NEWS/News_200310_Studi.htm 
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Rencana Strategis:  

Membangun Masa Depan Desa 

 
 
 
 

esa beserta komponen di dalamnya dari masa ke masa akan berubah akibat pengaruh 
dari kekuatan internal dan eksternal. Pemerintahan desa, tokoh masyarakat, dan 
stakeholders lain akan selalu berusaha untuk mencari kesesuaian antara kedua 

kekuatan itu menjadi sesuatu yang positif dan bermanfaat bagi keberlangsungan warga 
masyarakat. Kegiatan ini dilakukan melalui suatu proses pengamatan dan penelaahan yang 
berhati-hati mencakup; sumber daya, aturan, siklus manajemen, personil, harapan, tujuan, 
masyarakat dan komitmen. Disamping itu, dilakukan identifikasi dan pengujian terhadap faktor-
faktor lain yang menjadi peluang atau penghambat. 

Desa sebagai suatu sistem masyarakat dapat mengembangkan strategi untuk membangun 
komitmen dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki serta berupaya mengatasi ancaman 
eksternal melalui peluang yang ada. Proses analisis, perumusan, penetapan komitmen dan 
evaluasi langkah-langkah yang diambil disebut perencanaan strategis. Tujuan utama 
perencanaan strategis adalah agar organisasi dapat melihat secara objektif kondisi internal dan 
eksternal, sehingga dapat mengantisipasi perubahan yang sedang dan akan terjadi. Meskipun 
penerapan dalam organisasi bisnis telah banyak memberikan dampak yang cukup signifikan 
terhadap peningkatan kinerja dan produksi. Lembaga masyarakat juga membutuhkan alat yang 
efektif untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penerapan 
rencana strategis sangat diperlukan oleh lembaga atau institusi sosial (non-profit) agar mampu 
menyusun rencana pengembangan ke depan dan menyesuaikan diri terhadap perubahan dan 
dinamika masyarakat. Dengan demikian, sangat penting arti sebuah perencanaan strategis bagi 
lembaga masyarakat untuk mendapatkan keunggulan dalam meningkatkan kinerja 
(performance) serta pencapaian tujuan yang diharapkan sesuai harapan dengan dukungan 
optimal potensi dan sumber daya yang ada. 

 

Sekilas Sejarah Rencana Strategis 

Konsep strategi pada mulanya digunakan oleh institusi militer untuk memenangkan perang 
melawan musuh. Konsep strategi sebagai bagian dari penetapan target sasaran dan rencana 
terstruktur terkait dengan taktik yang diambil. Oxford Pocket Dictionary menjelaskan bahwa 
strategi merupakan seni perang, khususnya gerakan pasukan, kapal dan kekuatan lainnya 

D 
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menuju posisi yang layak, rencana tindakan atau kebijakan dalam bisnis, politik dan bidang 
lainnya (Craig and Grant, 2002). Dalam perkembangannya konsep rencana strategis ini 
dipandang cukup berhasil diterapkan di lingkungan militer AS pada awal abad 20, kemudian 
sekitar tahun 1950-an diadopsi oleh organisasi lain (bisnis) dalam kerangka sistem manajemen. 
Hasilnya ternyata sangat efektif untuk meningkatkan kinerja dunia usaha pada waktu itu.  

Pada sekitar tahun 1970-an, Amerika Serikat mengalami krisis ekonomi disebabkan 
embargo minyak negara pengekspor yang dipelopori Arab Saudi, salah satu upaya yang 
dilakukan pada waktu itu dengan menerapkan konsep perencanaan strategis dilingkungan 
pemerintah. Sejak saat itu, perencanaan strategis diterapkan dikalangan birokrasi 
pemerintahan dan sektor publik. 

Meskipun dalam kajian di bidang organisasi dan manajemen baru berkembang sekitar abad 
20-an, sebenarnya perencanaan strategis telah diterapkan sebelumnya. Shapek (2000) 
menyatakan bahwa sudah berabad-abad perencanaan strategis dikembangkan di dunia militer 
kemudian, pemerintahan, industri dan berbagai organisasi, Kebutuhan terhadap perencanaan 
strategis dan manajemen menjadi meningkat sekitar abad 20-an seiring kompleksitas 
organisasi, hubungan antarbangsa dan globalisasi. Disamping itu munculnya kebutuhan sektor 
swasta untuk menilai dan memformulasikan praktek perusahaan, struktur, kebijakan dan arah 
untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ekonomi. 

Konsep perencanaan strategis masih tergolong muda, namun secara praktis banyak 
lembaga atau organisasi profit maupun non-profit telah menggunakannya dalam pencapaian 
tujuan dan upaya mendongkrak kinerja. 

 

Pengertian Rencana Strategis 

Konsep strategi terus berkembang dan menjadi perdebatan yang cukup tajam dari berbagai 
kalangan baik akademisi atau praktisi selama 30 tahun terakhir. Berikut ini dapat ditelusuri  
beberapa pandangan atau pengertian tentang strategi; 

 

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi terkait dengan tujuan 
jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya (Candler, 1962). 
Disebutkan pula bahwa strategi adalah tujuan jangka panjang dari suatu organisasi dalam upaya 
pendayagunaan dan alokasi semua sumber daya penting untuk mencapai tujuan (Candler, 1965:13) 

Strategi merupakan suatu alat untuk menciptakan keunggulan bersaing. Dengan demikian, salah 
satu fokus strategi adalah memutuskan apakah usaha atau bisnis tersebut harus ada atau tidak 
(Learned, Christensen, Adrews dan Gurth, 1965) 

Strategi merupakan alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing (Porter,1985). 

Strategi merupakan respon terus-menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal 
serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi (Argyris, 1985). 

Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus 
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serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di 
masa depan. Perencanaan strategis biasanya selalu dimulai dengan pertanyaan “apa yang akan 
terjadi”, bukan dari “apa yang terjadi” (Hamel dan Prahalad, 1995). 

Strategi merupakan kekuatan untuk memotivasi stakeholders (pimpinan, manajer, karyawan, 
konsumen, masyarakat, pemerintah dan sebagainya yang baik secara langsung maupun tidak 
langsung menerima keuntungan atau biaya yang ditimbulkan oleh semua tindakan yang dilakukan 
oleh perusahaan atau organisasi (Chaffe,1985). 

Strategi adalah keseluruhan langkah (kebijakan) dengan perhitungan yang pasti guna mencapai 
suatu tujuan atau untuk mengatasi suatu persoalan (Bintoro dan Mustopadidjaja, 1988). 

 

Berdasarkan konsep diatas terdapat beberapa pokok pikiran tentang konsep strategi 
sebagai alat dalam upaya mencapai tujuan; suatu kekuatan untuk mengoptimalkan sumber 
daya yang dimiliki oleh organisasi; tindakan yang diambil secara terus menerus untuk 
menghadapi ancaman dari luar dengan peluang yang ada. Dengan demikian, strategi 
merupakan suatu upaya sistematis yang dilakukan oleh organisasi (pimpinan, karyawan, 
pengawas, evaluator dan stakeholders lain) dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan 
dengan mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki dan peluang yang ada. 

Strategi menempatkan parameter dan aspek manajemen sebuah organisasi dalam arti 
menentukan lokasi dan cara pendampingan. Oleh karena itu, peran strategi yang paling utama 
ialah memberikan arah atau kebijakan organisasi yang dapat dirumuskan sebagai upaya 
memadukan tema pokok yang memberikan koherensi arah tindakan dan keputusan bersama 
dalam suatu wilayah desa. 

Osborne dan Gaebler (1992) melihat perencanaan strategis sebagai suatu proses untuk 
menguji situasi sebuah organisasi atau komunitas pada saat ini dan memproyeksikan ke masa 
depan, merumuskan tujuan, mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan 
mengukur hasilnya, serta lebih meningkatkan sejumlah tahapan yang mendasar. 

Morrisey (1997) mengemukakan bahwa perencanaan merupakan suatu proses 
berkelanjutan yang digambarkan dalam suatu garis sinambung (kontinum). Dalam 
hubungannya dengan perencanaan strategis, garis kontinum tersebut merupakan hubungan 
antara dua hal ekstrem yaitu analisis dan intuisi. Berkaitan dengan hal ini, proses perencanaan 
strategis dibagi dalam tiga fase, yaitu (a) fase pemikiran strategis yang mengarah pada 
prespektif; (b) fase perencanaan jangka panjang yang mengarah pada posisi; (c) fase 
perencanaan taktis yang mengarah pada performa atau kinerja. 

Olsen dan Eadie dalam Bryson (2001) mendefinisikan perencanaan strategis (Renstra) 
sebagai upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang 
membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi (atau entitas lainnya), dan mengapa 
organisasi (atau entitas lainnya) mengerjakan hal-hal seperti itu. 

Riyadi dan Dedi. S (2003) menyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu 
proses aktivitas yang berorientasi ke depan dengan memperkirakan berbagai hal agar aktivitas 



88 | Perencanaan Desa Terpadu 

di masa depan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Perencanaan bersifat 
memperkirakan, meramalkan atau memprediksikan berdasarkan pertimbangan rasional, logis 
dan dapat dilaksanakan. 

Perencanaan strategis pembangunan desa dapat diartikan sebagai suatu cara yang 
digunakan dalam proses perumusan atau penyusunan rencana pembangunan di suatu 
wilayah/desa tertentu. Mulai dari penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi, sebagai 
bagian atau tahapan dari keseluruhan proses pembangunan yang menghasilkan dokumen 
Renstra yang menyeluruh dan terpadu 

 

Karakteristik Renstra 

Bryson (2001) memberikan penjelasan tentang karakteristik renstra yang membedakan rencana 
jangka panjang dan rencana strategis sebagai berikut; 

a. Renstra berfokus pada pengidentifikasian dan pemecahan isu-isu, sedangkan perencanaan 
jangka panjang atau komprehensif berfokus pada pengkhususan tujuan (goals) dan sasaran 
(objectives) serta menterjemahkannya dalam anggaran dan program kerja. 

b. Renstra lebih menekankan pada penilaian terhadap lingkungan di luar dan di dalam 
organisasi, memperkirakan kecenderungan baru, diskontinuitas dan berbagai kejutan 
(Ansof, 1980). Sedangkan perencanaan jangka panjang cenderung menganggap masa kini 
berlanjut hingga masa depan. Renstra lebih mendorong perubahan kualitatif. 

c. Renstra lebih mungkin untuk mengumpulkan visi yang diidealkan dalam organisasi, “visi 
keberhasilan” (Taylor, 1984) dan mengusahakan bagaimana dapat tercapai, ketimbang 
perencanaan jangka panjang. Renstra kerapkali mencerminkan perubahan kualitatif, 
sedangkan rencana jangka panjang biasanya merupakan eksplorasi garis lurus (linier) dari 
keadaan sekarang yang diwujudkan dalam pernyataan tujuan untuk mewakili proyeksi 
mengenai kecenderungan yang terjadi. 

d. Renstra lebih berorientasi pada tindakan (action oriented), dan biasanya 
mempertimbangkan suatu rentang masa depan yang mungkin dan terfokus pada implikasi 
keputusan dan tindakan masa sekarang. Renstra berupaya menangkap sebanyak mungkin 
peluang yang terbuka bagi organisasi agar dapat menanggapi kemungkinan yang tak 
terduga dengan efektif. Rencana jangka panjang cenderung berasumsi masa depan yang 
paling mungkin, kemudian mundur guna merumuskan urutan keputusan dan tindakan yang 
diperlukan, sehingga terpaku pada arus tunggal dalam keputusan dan tindakannya. 

Lebih lanjut Bryson (2001) mengemukakan perbedaan rencana strategis dengan 
perencanaan jangka panjang. Pertama, perencanaan strategis biasanya berfokus pada 
organisasi sedangkan perencanaan komprehensif berfokus pada komunitas. Kedua, rencana 
komprehensif biasanya disiapkan untuk memenuhi persyaratan hukum berkaitan dengan 
penggunaan lahan dan manajemen pertumbuhan yang dirumuskan menurut proses yang 
ditentukan secara hukum atau resmi. Sedangkan rencana strategis tidak memiliki status hukum 
dan bertindak sebagai penghubung antara pernyataan kebijakan (policy statements) dengan 
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kerja sesungguhnya. Ketiga, perencanaan komunitas yang komprehensif seringkali memiliki 
komponen “visi”  yakni deskripsi ideal mengenai keadaan suatu tempat di masa depan, 
sedangkan rencana strategis mengembangkan visi berdasarkan pelaku, tindakan, tempat, dan 
fokus bagi tindakan. 

Melihat pandangan Bryson tentang perbedaan renstra dengan perencanaan jangka panjang 
lebih pada aspek proses dan orientasi perumusannya, namun secara substansi tidak ada 
perbedaan yang menyolok. Dalam kenyataannya, rencana strategis pada dasarnya berorientasi 
pada rencana jangka panjang dan bersifat komprehensif. Kerangka kerja perencanaan strategis 
mendefinisikan nilai-nilai dan kekuatan kesepakatan menengani prioritas, tindakan, pelaku, dan 
menterjemahkan visi menjadi kenyataan. 

 

Fungsi Renstra 

Perencanaan strategis berfungsi sebagai panduan bagi pelaku pembangunan untuk 
merumuskan visi, misi, tujuan, strategi dan program pembangunan desa secara partisipatif. 
Secara rinci fungsi perencanaan strategis sebagai berikut; 

a. Mengakomodasikan aspirasi masyarakat desa (pemerintah dan non-pemerintah) ke dalam 
rencana pembangunan desa. 

b. Panduan kerangka keterpaduan bagi program sektoral dalam jangka menengah. Dalam 
konteks ini akan menjadi dasar bagi perumusan program investasi, pengembangan institusi 
dan pembiayaan. 

c. Kajian isu-isu strategis desa, yang digali dari berbagai sumber atau media baik formal 
maupun nonformal. Dimana isu-isu tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi 
dan misi desa. Isu strategis menjadi landasan dalam menentukan dan merumuskan strategi 
program pembangunan. 

d. Kajian dokumen rencana tata ruang desa yang bersifat spasial dan rencana lainnya yang 
lebih rinci. Kajian ini bermanfaat untuk menggambarkan skenario pembangunan desa dalam 
5-10 tahun ke depan (jangka menengah). Skenario ini akan memberikan arahan bagi 
program yang dirumuskan.  

 

Komponen Renstra 

Osborne dan Gaebler (1992) melihat perencanaan strategis sebagai suatu proses untuk menguji 
sebuah organisasi atau komunitas saat ini dan memproyeksikan ke masa depan, merumuskan 
tujuan, mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan dan mengukur hasilnya. Morrisey 
(1997) mengemukakan lebih lengkap tentang komponen rencana strategis sebagai berikut; 

1. Sejarah, budaya dan struktur organisasi 

2. Tugas pokok dan fungsi organisasi  
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3. Stakeholders dan kelompok kepentingan 

4. Bidang dan jenis pelayanan 

5. Visi organisasi 

6. Misi organisasi 

7. Trend atau isu-isu aktual 

8. Kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan (SWOT) 

9. Tujuan (goals), sasaran (objectives) dan strategi (strategies) 

10. Pelaksanaan dan evaluasi 

Perencanaan strategis dalam sektor publik atau dalam istilah Graham S. Toft (2000) disebut 
perencaaan strategis formal (formal strategic planning) lebih mengarah pada suatu proses 
pengambilan keputusan yang dilakukan secara bertahap dan terstruktur dengan menggunakan 
metode rasional untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh suatu organisasi publik.  

Rencana pengembangan desa dapat dikatagorikan sebagai rencana strategis untuk sektor 
publik yang memberikan gambaran kehidupn masyarakat ke depan yang berorientasi pada 
pencapaian tujuan, pengukuran terhadap hasil pelaksanaan dari rencana tindakan (strategi 
operasional). Dokumen rencana strategis desa merupakan produk pengambilan keputusan 
dengan konsensus stakeholders, komitmen dan tindakan. Tujuan dan pencapaian hasil menjadi 
dorongan untuk menjalankan perencanaan strategis formal. Dengan mengadopsi kerangka Toft 
(2000) perencanaan strategis untuk sektor publik sebagai suatu pola yang bertahap dan 
sistematis, di mana masing-masing komponen saling memiliki keterkaitan atau saling 
mempengaruhi. Model perencanaan sektor publik dapat digambarkan sebagai berikut; 
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Gambar: Model Perencanaan Strategis Organisasi Publik 

 

 

 

 

Prinsip-prinsip Renstra 

Riyadi dan Deddy S (2003) menjelaskan prinsip-prinsip umum dalam penyusunan rencana 
strategis sebagai berikut; 

 Perencanaan strategis harus bersifat antisipatif terhadap berbagai permasalahan yang ada 
di masa depan dengan mempertimbangkan kondisi masa sekarang untuk mengatasinya. 

 Perencanaan strategis harus berorientasi pada pencapaian hasil (result oriented) dengan 
visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi sebagai panduan yang harus dijalankan secara 
konsisten. 

 Perencanaan strategis harus menggambarkan apa yang ingin dicapai di masa depan oleh 
satu organisasi ke arah peningkatan produktivitas dan kinerja (vision reflection). 

 Perencanaan strategis harus memperhitungkan kemampuan internal dan kondisi eksternal. 

 Harus ada konsensus dan komitmen untuk melaksanakannya secara konsisten sebagai hasil 
proses pengambilan keputusan bersama. 

 Harus mencerminkan prioritas tindakan dalam upaya pencapaian hasil secara optimal. 

 Perencanaan strategis dalam prosesnya harus mempertimbangkan input-output dari 
stakeholders atau client groups. 

 Harus memperhitungkan aspek keuangan untuk melaksanakannya. 

 Harus dapat diukur hasilnya 
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Menyusun rencana strategis suatu organisasi atau wilayah (desa, kecamatan, kabupaten) 
setiap unsur atau komponen yang terlibat harus diformulasikan secara terintegrasi dan 
dirumuskan dalam konteks organisasi atau wilayah. Bukan individu atau beberapa kelompok 
saja. Oleh karena itu, pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran diarahkan untuk mengukur 
kondisi di masa depan yang ingin dicapai oleh masyarakat secara keseluruhan. Demikian pula 
hubungan bidang atau komponen sektoral tidak dirumuskan berdasarkan sektor tertentu tetapi 
dalam konteks organisasi atau wilayah. Individu dan sektor hanyalah bahan yang perlu 
dipertimbangkan dalam proses perumusan berkaitan dengan “core issues” wilayah. 

Dalam lingkup perencanaan strategis suatu desa atau wilayah berhubungan dengan 
komunitas yang luas tidak hanya satu atau dua organisasi atau bidang kerja. Stakeholders atau 
kelompok-kelompok lain berkepentingan pula dalam menyusun rencana strategis baik 
pemerintah, lembaga swadaya, dan masyarakat umum. Hal ini yang dimaksud dengan 
perencanaan komprehensif (Bryson, 2001), dimana perencanaan lebih berorientasi pada 
komunitas. 

 

Manfaat Renstra 

Berdasarkan kajian terhadap penerapan renstra diberbagai negara memberikan beberapa 
manfaat sebagai berikut; 

a. Pengelolaan pembangunan daerah (desa) jauh lebih baik dan berkelanjutan 

b. Menghasilkan rencana dan pembangunan daerah yang lebih terarah 

c. Memecahkan isu-isu strategis, mendorong terwujudnya komitmen, kesepakatan dan 
kerjasama lintas pelaku (pemerintah, swasta, lembaga swadaya, perguruan tinggi dan 
masyarakat) 

d. Mengkomunikasikan dan memasarkan eksistensi dan potensi desa. 

e. Menyediakan pelayanan publik lebih baik 

f. Pengelolaan keuangan dan akuntabilitas lebih baik. 

 

Langkah-Langkah Perumusan Renstra 

Dalam Modul Sosialisasi AKIP LAN-BPKP (1999) paling tidak ada 5 langkah yang diperlukan 
untuk merumuskan perencanaan strategis yaitu; 

1. Merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai 

2. Mengenali lingkungan di mana organisasi mengimplementasikan interaksinya. 

3. Melakukan berbagai analisis yang bermanfaat dalam positioning organisasi dan percaturan 
memperebutkan kepercayaan pelanggan. 
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4. Mempersiapkan semua faktor penunjang yang diperlukan terutama dalam mencapai 
keberhasilan operasional organisasi. 

5. Menciptakan sistem umpan balik untuk mengetahui efektivitas pencapaian implementasi 
Renstra.  

Pada prinsipnya rumusan di atas lebih berorintasi pada model penyusunan rencana 
strategis untuk organisasi, meskipun dalam organisasi publik seluruh komponen telah tercakup 
hanya langkah-langkah yang ditempuh agak berbeda. Dalam penyusunan rencana strategis 
wilayah atau desa tidak ada aturan baku dalam menetapkan urutan kegiatan. Paling tidak 
langkah-langkah berikut dapat dijadikan panduan dalam penyusunan rencana strategis desa, 
yaitu; 

1. Merumuskan visi dan misi desa.  

2. Identifikasi dan analisis kondisi wilayah atau desa.  

3. Analisis kapasitas internal dan ekternal suatu wilayah (SWOT). 

4. Merumuskan isu-isu strategis. 

5. Merumuskan tujuan dan sasaran. 

6. Mengembangkan strategi operasional. 

 Menyusun rencana pembangunan jangka panjang.  

 Menetapkan prioritas kegiatan atau program tahunan. 

7. Merancang mekanisme pemantauan dan evaluasi kegiatan serta sistem umpan balik yang 
efektif.  

 

Diagram berikut memperlihatkan unsur-unsur utama dalam proses penyusunan suatu 
rencana strategis.  

 

Tabel: Aspek Pokok dalam Proses Perencanaan Strategis 

 
ASPEK PERENCANAAN PERTANYAAN KUNCI PENJELASAN 

Visi dan Misi Apa cita-cita, harapan dan tujuan 
utama ? 

Pernyataan visi dan misi bersifat 
arahan dan fokus yang akan dicapai 
oleh masyarakat 

Identifikasi Kondisi desa Apa masalah yang dihadapi ? Pengkajian atas kondisi awal desa 
mencakup potensi, sumber daya dan 
masalah yang dihadapi 

Analisis SWOT Faktor-faktor yang diperkitakan 
dapat menghambat atau 
mendukung pencapaian tujuan 

Pengkajian terhadap lingkungan dan 
kecenderungan yang dapat 
mempengaruhi kemampuan atau 
kapasitas desa untuk mencapai tujuan 

Merumuskan isu-isu strategis Prioritas tema atau Pengkajin terhadap berbagai faktor 
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permasalahan organisasi atau 
komunitas yang memiliki dampak 
yang cukup luas dalam mencapai 
tujuan. 

penyebab dan persoalan yang 
dihadapi yang dapat mempengaruhi 
masyarakat desa dalam memecahkan 
masalah secara terpadu. Biasanya 
diarahkan dalam kerangka topik dan 
bidang garapan (sektor). 

Tujuan dan sasaran Apa yang ingin dicapai dan 
direalisasikan pada periode 
tertentu? 

Keadaan (dampak) yang ingin dicapai 
pada akhir tahun rencana yang 
bersifat jangka menengah 
Tujuan diuraikan menjadi beberapa 
sasaran yang lebih spesifik, terukur 
dan realistis untuk dicapai. Sasaran 
merupakan langkah-langkah kearah 
pencapaian tujuan 

Strategi Operasional Bagaimana cara untuk 
mencapainya? 

Metodologi dan langkah-langkah 
untuk mencapai tujuan. Pernyataan 
tentang tujuan, indikator keberhasilan, 
asumsi penting, pemanfaat, teknologi 
dan alokasi dana program. 

Monitoring dan Evaluasi Bagaimana mengukur 
keberhasilan pencapaian tujuan? 

Pemantauan dan pengendalian untuk 
mengukur efektivitas dan efisiensi 
program dalam mencapai tujuan.  
Sebaiknya ada 3-6 indikator per 
program yang mengukur baik secara 
kualitatif maupun kuantitatif 
bagaimana situasi dan kondisi dapat 
diukur; apakah berhasil atau gagal, 
hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki, 
dan bagaimana cara untuk 
mengatasinya.  
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Gambar:  Model Perencanaan Strategis Desa 
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Merumuskan Visi dan Misi Desa 

Visi didefinisikan sebagai representasi dari keyakinan mengenai bagaimana seharusnya bentuk 
organisasi di masa depan dalam pandangan pelanggan, karyawan, pemilik dan stakeholders 
penting lainnya (Morrisey, 1997). Pernyataan visi merupakan cara pandang masyarakat yang 
menggambarkan harapan, keinginan dan cita-cita ke depan. Visi sebagai impian dan cita-cita 
yang menjadi arah bagi gerak masyarakat desa di masa depan. Visi dinyatakan dalam bentuk 
pernyataan jangka panjang yang bersifat logis, rasional dan mampu dicapai. Pernyataan visi 
sebaiknya memformulasikan hal-hal sebagai berikut; 

a. Inspirasi dan memberikan tantangan bagi prestasi di masa depan yang lebih baik. 

b. Mendorong harapan, impian dan nilai-nilai positif. 

c. Ringkas, menarik perhatian dan mudah diingat. 

d. Dapat dipercaya dan konsisten dengan nilai strategis. 

e. Berfungsi sebagai titik temu semua stakeholders. 

f. Menyatakan esensi, arah organisasi dan masyarakat yang harus dijalankan. 

g. Memberikan fleksibilitas dan kreativitas dalam pelaksanaannya. 

h. Menekankan kekuatan kelompok yang bersatu. 

i. Antusiasme dan kegembiraan. 

Meskipun tidak ada literatur yang menyatakan secara pasti jangka waktu sebuah visi itu 
dapat tercapai, tetapi hendaknya visi dirumuskan untuk jangka waktu yang cukup, misalnya 5 
tahun, 10 tahun, 15 tahun, atau lebih, selama sekuensi dapat dicapai secara rasional. 

Contoh visi; 

 Terwujudnya kepuasan masyarakat melalui pelayanan prima (visi Kecamatan Lowokwaru) 

 Terwujudnya pembinaan dan pengembangan sarana kesehatan serta penyediaan sistem 
informasi kesehatan yang prima dalam menunjang pembangunan yang berwawasan 
kesehatan menuju Purworejo sehat 2010 (Visi Kabupaten Purworejo) 

 Membangun masyarakat sejahtera damai dan berkeadilan 

 Terwujudnya masyarakat Sumba Barat yang Damai, Maju, Sejahtera, dalam arti 
meningkatkan taraf hidupnya baik material maupun spritual, aman, tertib, demokratis, 
berkeadilan sosial, berwawasan jender, saling menunjang dalam berkarya, berorientasi 
pembangunan yang berkelanjutan dan pemerintahnya jujur dan melayani (Visi kabupaten 
Sumba Barat). 

Misi merupakan sesuatu yang dirumuskan sebagai arah dan penggerak organisasi. Artinya 
visi menggambarkan ke mana arah organisasi akan dibawa. Arah gerak organisasi yang 
dinyatakan dalam bentuk misi harus mengarah pada pencapaian visi. Pernyataan visi sifatnya 
jangka panjang dan sesuai dengan perubahan jaman, sedangkan misi lebih bersifat jangka 
menengah dan pendek serta diformulasikan pada suatu periode perencanaan (Komet Mangiri, 
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2000). Misi dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi dan perubahan 
lingkungan. Pernyataan misi sebaiknya memformulasikan hal-hal sebagai berikut; 

a. Deskripsi atau gambaran apa sebenarnya yang ingin dicapai 

b. Bersifat spesifik, sederhana, rasional dan operasional 

c. Dapat lebih dari satu pernyataan 

d. Bagaimana upaya untuk mencapainya 

e. Menegaskan peran pelaku atau stakeholders yang bertanggung jawab 

f. Memformulasikan strategi atau tindakan yang akan dilakukan oleh masyarakat 

g. Mudah dipahami oleh semua pihak. 

 

Contoh Misi; 

 Menetapkan dan meningkatkan hubungan kerjasama kemitraan antara pemerintah, 
swasta, dan masyarakat 

 Bersikap sensitif dan responsif terhadap nilai dan kebutuhan masyarakat yang kami layani. 

 Mengupayakan pemenuhan kebutuhan secara berkelanjutan; Memacu kegiatan ekonomi 
produktif berorientasi kepada pasar terbuka di kalangan masyarakat; Mengembangkan 
kegiatan unit-unit bisnis terutama pengusaha kecil, pengusaha menengah dan koperasi, … 
(misi Kabupaten Sumba Barat) 

 Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan prima yang berorentasi 
pada kepuasan masyarakat (misi Kecamatan Lowokwaru) 

 

Identifikasi kondisi wilayah desa  

Identifikasi dan pemahaman kondisi wilayah desa dimaksudkan untuk menggali informasi 
tentang aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan masyarakat. Kegiatan 
identifikasi kondisi wilayah atau masyarakat dapat menggunakan alat analisis partisipatif 
seperti PRA. Penggalian informasi ini sangat penting untuk mengetahui secara mendalam 
tentang kondisi dan masalah yang dihadapi berkaitan dengan sumber daya alam, sosial, 
budaya, politik dan ekonomi masyarakat. Secara rinci pembahasan konsep PRA dan identifikasi 
wilayah desa dijelaskan dalam bab 7 dan 8. 

 

Analisis kapasitas internal dan eksternal 

Analisis kapasitas internal dan eksternal dalam suatu wilayah, hamparan atau desa 
dimaksudkan untuk mengetahui potensi, kebutuhan dan tantangan ke depan. Kegiatan ini 
sering disebut analisis lingkungan strategis yang dilakukan untuk menetapkan kekuatan dan 
keterbatasan suatu wilayah atau desa. Pengkajian aspek internal dan eksternal yang dilakukan 
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melalui pendekatan analisis SWOT. Kajian ini memperjelas gambaran kapasitas internal, yaitu 
kekuatan atau potensi (strength) dan keterbatasan (weakness), serta kondisi aspek eksternal 
mencakup peluang (opportunity) dan tantangan atau ancaman (treath). Dengan demikian, hasil 
penggalian informasi melalui teknik PRA dapat dikaji lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-
faktor pendorong dan penghambat terhadap pencapaian tujuan atau kebijakan pembangunan 
yang telah ditetapkan oleh masyarakat secara partisipatif menyangkut visi, misi, dan tujuan. 
Analisis SWOT juga membantu dalam mengenali isu-isu kritis dan strategis dalam rentang 
waktu lima tahun. Isu-isu strategis ini menjadi landasan dalam penyusunan dan sasaran 
program. 

 

Menganalisis  isu-isu strategis 

Setelah melakukan kajian terhadap kapasitas internal dan eksternal desa, langkah berikutnya 
merumuskan isu-isu strategis faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pencapaian 
visi, misi dan tujuan. Analisis isu strategis merupakan alat perencanaan yang bermanfaat dalam 
menghadapi masalah maupun peluang yang dihadapi oleh suatu wilayah pengembangan. 
Analisis ini memberikan suatu disiplin untuk mengimbangi kecenderungan alami dari banyak 
pelaku (pemerintah dan non pemerintah) untuk cepat beralih dari suatu yang dianggap sebagai 
isu atau masalah ke solusi. Seringkali tidak cukup informasi untuk mengambil suatu keputusan 
yang sesuai dengan situasi praktis. Lebih dari itu, analisis isu strategis dapat membantu 
masyarakat mendefinisikan kembali permasalahan, gagasan dan isu yang ada dengan cara 
meningkatkan, mengkritisi dan menetapkan sasaran pada alur yang benar. 

Analisis isu kritis dimulai dengan mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan yang 
dihadapi dikaitkan kinerja yang telah dicapai selama ini. Analisis ini sebagai alat bantu 
menghubungkan antara rencana strategis dan rencana taktis yang akan dirumuskan (Morrisey, 
1997). Tim perencana dan masyarakat dengan mudah mengenali dua puluh atau tiga puluh isu 
yang membutuhkan perhatian. Namun tidak mungkin memberi perhatian secara efektif pada 
isu sebanyak itu. Analisis isu strategis memberikan panduan dasar bagaimana memilih dan 
menetapkan beberapa isu yang dianggap vital (biasanya empat hingga delapan) yang akan 
berdampak paling besar terhadap perubahan masyarakat desa. 

 

Manfaat analisis isu strategis 

 Membangun basis informasi sebagai dasar bagi organisasi atau komunitas untuk 
mengembangkan sasaran dan tujuan serta rencana tindakan secara realistis. 

 Membantu mensepakati dan mensahkan asumsi program pembangunan desa yang akan 
dicapai. 

 Membantu mengendalikan dan menghindari keputusan yang diambil terlalu dini. 

 Mempertahankan fokus pada sebagian kecil dari isu-isu kritis yang sangat vital. 
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 Membantu mengenali indikator kinerja kunci yang seringkali terabaikan dalam 
perencanaan. 

 Memastikan kebutuhan jangka panjang dan jangka pendek dapat terpenuhi sesuai dengan 
potensi dan sumber daya yang dimiliki. 

 Membantu mengurangi atau menghapuskan penggunaan sumber daya (manusia dan 
bahan) pada isu-isu yang bernilai rendah atau kurang berdampak langsung terhadap 
lingkungan. 

 Memberikan wahana yang cukup bagi pengambilan keputusan kelompok dan mengatur 
tanggung jawab untuk bertindak. 

 

Tahapan utama analisis isu strategis 

Paling tidak ada empat tahap yang harus dilakukan dalam menganalisis isu strategis; 

a. Mengenali isu.  

Tahap pertama yang dilakukan oleh tim dan masyarakat ialah mengidentifikasi apa saja yang 
menjadi isu, bisa berupa masalah ataupun peluang. Hasil SWOT yang telah dilakukan bersama 
masyarakat sangat bermanfaatkan dalam mengidentifikasi isu-isu potensial. Isu juga dapat 
digali dari sumber lain, seperti rencana strategis dan pengembangan daerah. Isu-isu kritis dapat 
juga digali pada tingkat yang lebih kecil misalnya RT, RW/dusun atau desa. Namun isu-isu 
tersebut akan lebih spesifik karena berkaitan langsung dengan peran dari institusi yang ada di 
sekitarnya. Bila jumlah isu relatif banyak, mungkin perlu dilakukan pengelompokkan 
berdasarkan area atau bidang tertentu guna mengurangi tumpang tindih dan membantu dalam 
menentukan prioritas. Ada beberapa teknik efektif untuk mengidentifikasi isu; 

1) Mintalah anggota tim perencana bersama masyarakat untuk mengisi kartu-kartu 
(metaplan) baik sebelum atau pada saat pertemuan perencanaan. Masing-masing 
individu memberikan tanggapan atas pertanyaan pemicu yang hasilnya akan digabungkan 
dalam bentuk daftar panjang isu. 

2) Fasilitator dapat mengembangkan sendiri daftar pertanyaan pemicu seperti; 

 Tuliskan empat hingga delapan isu kritis yang dihadapi oleh kelompok atau 
masyarakat desa dalam tahun mendatang ? 

 Apa dampak dari isu tersebut terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat? 

 Isu-isu apa saja yang memberikan pengaruh cukup besar terhadap pembangunan desa 
jangka pendek? 

 Isu-isu apa saja yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap keberhasilan 
pembangunan desa dalam jangka panjang ? 
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 Perubahan apa saja yang telah dan mungkin terjadi pada tahun mendatang yang akan 
berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kondisi sosial dan ekonomi 
masyarakat? 

 Masalah apa saja yang dihadapi masyarakat saat ini dan di masa yang akan datang? 

 Peluang apa saja yang mungkin berdampak terhadap keberhasilan pembangunan 
desa? 

 Keterbatasan sumber daya apa yang perlu diperhatikan ? 

3) Cara lain dapat dilakukan dengan brainstorming (curah gagasan) atau sumbang saran 
untuk mengidentifikasi isu-isu potensial yang teramati di desa bersangkutan. Teknik ini 
dapat digunakan sebagai pelengkap tanggapan terhadap pertanyaan yang diajukan 
kepada peserta. 

4) Kebijakan pemerintah daerah, rencana strategis dan program yang sudah ada harus 
ditinjau kembali untuk mengenali faktor-faktor tambahan apa saja yang perlu dimasukkan 
pada isu yang sedang dibahas. 

5) Asumsi lain menangani pasar, ketersediaan bahan baku, sumber daya hutan, input produk 
dari luar, harga, komoditas unggulan dan faktor eksternal lain perlu diuji untuk 
menentukan validitasnya pada saat ini. 

6) Laporan dan perkembangan kinerja lembaga masyarakat, seperti pemerintah desa, BPD, 
OMS, koperasi, Pokmas, kelompok swadaya perempuan, KSP, Karang Taruna, Posyandu, 
lembaga keagamaan dan lembaga yang ada di desa atau di luar yang mempengaruhinya 
menjadi masukan dalam mengidentifikasi isu lain yang mungkin terlewatkan. 

7) Publikasi dan dokumen lain terkait dengan pasar, industri dan teknologi yang 
mengungkapkan beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun daftar 
isu. 

8) Meninjau semua isu potensial yang ada pada daftar, kemudian periksa kembali untuk 
menghapus atau menggabungkan beberapa isu-isu yang dikemukakan berulang-ulang. 
Berikan kesempatan kepada peserta untuk mengklarifikasi beberapa isu yang kurang jelas 
dan membingungkan. Sebagian isu-isu yang berasal dari faktor eksternal akan lebih 
mudah dirumuskan dalam istilah yang bermakna ‘dapat dihadapi secara efektif’. Misalnya 
“persaingan pasar yang sangat ketat” dapat dirumuskan sebagai “ Kebutuhan terhadap 
peningkatan produk unggulan untuk menghadapi fluktuasi pasar”. 

9) Jika daftar isu yang dihasilkan cukup panjang, akan lebih mudah untuk dikelompokkan 
menurut area atau bidang tertentu, misalnya pendidikan, kesehatan, akses pasar, industri 
rumah tangga dan prasarana, sebelum membuat batas atau prioritas  isu yang akan 
masuk dalam rencana strategis. 
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b. Memprioritaskan isu 

Setelah mengidentifikasi dan mengklarifikasi isu-isu potensial serta membatasi jumlah isu yang 
mungkin dapat ditangani, langkah selanjutnya menyepakati empat sampai delapan isu yang 
paling penting dan besar pengaruhnya terhadap rencana pembangunan selama tahun 
mendatang. Berikut diuraikan teknik sederhana untuk membuat prioritas isu; 

 Mintalah masing-masing individu anggota tim untuk mengevaluasi kembali setiap isu yang 
tertulis dalam daftar terpilih dengan faktor pembobot (skor 3-2-1). Skor 3 penting atau 
urgen, skor 2 penting tetapi tidak urgen, dan skor 1 isu yang dapat ditangguhkan, tidak 
mempunyai kemampuan sumber daya untuk menanganinya. 

 Buatlah matrik untuk memudahkan menetapkan tingkat prioritas berdasarkan skor 
pembobot yang telah ditetapkan dengan sejumlah daftar isu terpilih. Mintalah kepada 
masing-masing individu untuk memberikan pilihan bobot terhadap setiap isu yang ada 
dalam daftar. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan curah pendapat atau mengambil 
suara terbanyak dengan terlebih dahulu menggali dan mengklarifikasi keputusan yang akan 
dipilih. Catatlah faktor pembobot yang telah dipilih untuk masing-masing isu oleh seluruh 
anggota tim. 

 Buatlah kompilasi prioritas berdasarkan jumlah tanggapan dan bobot rata-rata. 

 Diskusikan isu-isu itu untuk memastikan kesepakatan tim terhadap urutan prioritas yang 
dihasilkan. 

 

c. Menganalisis isu 

Apabila telah dihasilkan kesepakatan tentang isu-isu penting yang akan dibahas, langkah 
selanjutnya melakukan validasi atau rasionalisasi untuk masing-masing isu untuk 
mengembangkan alternatif cara atau strategi untuk menghadapinya. Pendekatan yang dapat 
ditempuh untuk memfasilitasi kegiatan ini dengan diskusi kelompok dan penugasan individu 
yang hasilnya dipresentasikan pada pertemuan berikutnya. Terutama dalam penetapan tujuan, 
sasaran dan strategi program yang dibutuhkan sesuai dengan isu-isu strategis. Dengan 
demikian, perlu kesepakatan anggota tim untuk setiap isu yang menjadi prioritas mengenai 
tanggapan pertanyaan sebagai berikut; 

 Apa yang menjadi isu strategis? 

 Data dan informasi pendukung apa yang tersedia atau dibutuhkan untuk memvalidasi isu 
tersebut?. Perlu dipersiapkan sumber data dan informasi yang akurat bukan atas dasar 
pendapat atau opini yang berkembang. 

 Faktor-faktor apa saja yang ditengarai sebagai penyebab, sehingga hal tersebut menjadi isu 
yang penting bagi masyarakat atau desa?. Dalam tahap ini pendapat, gagasan atau opini 
dapat dimasukkan, jika mungkin disertai dengan data yang telah teruji. 
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 Hasil-hasil apa saja yang diharapkan dalam bidang itu terkait dengan isu yang 
diprioritaskan oleh masyarakat?.  

 

d. Merangkum isu 

Langkah selanjutnya setelah mengidentifikasi, membuat prioritas dan menganalisis isu, tim 
perlu merangkumnya menjadi suatu kesimpulan dan alternatif tindakan yang perlu 
dipertimbangkan dalam rencana pembangunan desa. Pada tahap ini perlu tanggapan tim 
tentang pertanyaan berikut; 

 Kesimpulan apa yang dapat ditarik dari analisis yang telah dilakukan yang mengarah pada 
tindakan tertentu? 

 Alternatif program pengembangan atau tindakan apa saja yang mungkin dapat 
diidentifikasikan?. Kenalilah sebanyak mungkin alternatif kegiatan, program dan tindakan 
yang dibutuhkan sesuai dengan isu yang terpilih. 

 Faktor pendukung dan sumber daya apa saja yang dapat mendukung tindakan dan 
alternatif yang dipilih?  

Jawaban terhadap pertanyaan tersebut akan membentuk basis pengetahuan bagi tim dalam 
mengidentifikasi indikator kinerja, penetapan tujuan dan sasaran, serta penyiapan rencana 
tindak untuk menghadapi isu tersebut. 

 

 

 Kertas Kerja untuk Menganalisis Isu Strategis 

Identifikasi Isu Strategis 
 
Beberapa masalah, keterbatasan dan peluang yang dianggap sebagai isu: 
 
  
Faktor tambahan (kebijakan daerah, rencana strategis dll) yang dianggap sebagai isu: 
 
 
Daftar panjang isu: 
 
 

Prioritas Isu Strategis 
 
Area atau bidang dari isu strategis: 
 
 
Hasil daftar prioritas isu strategis yang akan disepakati: 
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Analisis Isu  
 
Area atau bidang dari isu strategis: 
 
 
Hasil daftar prioritas isu strategis yang akan ditangani: 
 
 
Data dan informasi pendukung (fakta, sumber data): 
 
 
Penyebab yang mungkin dan dapat diterima: 
 
 
Hasil yang diharapkan dari isu strategis: 
 
 
 

Merangkum Isu 
 
Kesimpulan: 
 
 
Alternatif kegiatan atau program: 
 
 
Sumber daya yang tersedia: 
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Sistematika Dokumen Perencanaan Desa 

BAGIAN  I -- PENDAHULUAN 
Bagian ini menjelaskan : 

 Mengapa perlu dilakukan kegiatan perencanaan strategis desa. 

 Gambaran kesenjangan proses perencanaan pada masa lalu. 

 Gambaran umum tentang proses penyusunan rencana strategis. 

 Keberadaan peraturan, produk hukum, kebijakan daerah dan hal-hal lain menyangkut perencanaan 
pembangunan. 

BAGIAN  II –  VISI DAN MISI DESA 
Bagian ini menjelaskan rumusan dan harapan masyarakat desa lima tahun kedepan dengan melihat kondisi dan 
peluang yang ada. Visi menyangkut harapan dan cita-cita masyarakat desa kedepan sedangkan misi merupakan 
pernyataan atas upaya pembangunan yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Indikator yang dapat 
digunakan dalam perumusan visi dan misi dapat digali dari kehidupan sosial ekonomi, budaya dan kondisi 
politik masyarakat. Uraikan secara jelas pernyataan visi dan misi dalam bagian ini. 
 

BAGIAN  III – PROFIL DESA 
Bagian ini menggambarkan kondisi nyata suatu desa berupa: 
 Narasi atau deskripsi sejarah ringkas desa, gambaran tipologi dan kondisi fisik desa, peta sebaran potensi 

sumber daya, kondisi sosial ekonomi, kemiskinan, infrastruktur dan fasilitas umum dan lain-lain. 
 Tataguna lahan di desa, arahan penggunaan lahan, jumlah dan komposisi penduduk, keberadaan 

organisasi dan kelembagaan sosial lainnya. 

BAGIAN  IV – HASIL IDENTIFIKASI & ANALISIS MASALAH PEMBANGUNAN DESA 
Bagian ini menjelaskan gambaran hasil identifikasi masalah yang telah dikumpulkan selama pelaksanaan 
penilaian (assessment) kondisi desa dengan menggunakan teknik PRA termasuk isu-isu kritis yang akan 
dikembangkan dalam program pembangunan ke depan. Sertakan pula hasil kajian analisis SWOT menyangkut 
kapasitas internal dan eksternal desa serta masalah yang teridentifikasi. 

BAGIAN  V – RUMUSAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA 
Bagian ini memaparkan tujuan, sasaran, strategi dan program pembangunan di desa sebagai hasil PRA, SWOT 
dan diskusi bersama masyarakat dalam forum Musbangdes. Penjelasan dapat menyertakan matrik 
perencanaan program (MPP) atau kerangka logis program (Program Framework) yang mendeskripsikan tujuan, 
hasil, output dan kegiatan dilengkapi indikator pengukuran dan asumsi.  

BAGIAN  VI – KESIMPULAN DAN LAMPIRAN 

 Kesimpulan, berisi penjelasan resume hasil diskusi perencanaan, rekomendasi dan saran. 

 Lampiran, berisi bahan pendukung hasil diskusi perencanaan (PRA, SWOT dan MPP), peraturan daerah dan 
landasan hukum terkait dengan rencana pembangunan desa yang akan dilaksanakan.  

 

5.      Merumuskan tujuan dan sasaran 

Merumuskan tujuan dan sasaran merupakan rumusan kerangka fikir dan tindakan yang akan 
diambil oleh organisasi atau komunitas dalam suatu wilayah tertentu dalam menjawab isu-isu 
strategis. Tujuan merupakan upaya perubahan perilaku yang diharapkan oleh suatu komunitas 
yang merujuk pada kerangka pembangunan yang lebih luas (negara). Tujuan diitetapkan dalam 
kerangka pencapaian hasil pembangunan jangka panjang dan menengah. Tujuan lebih bersifat 
menyeluruh terhadap berbagai isu strategis atau area kunci untuk mencapai visi dan misi. 
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Sasaran adalah pernyataan tentang hasil-hasil yang dapat diukur dan harus dicapai dalam 
jangka waktu tertentu, Pada tingkat desa sasaran ini dibatasi pada pencapaian hasil terpenting 
yang diproyeksikan pada periode program (biasanya diletakkan pada pencapaian jangka pendek 
atau tahun fiskal). Sasaran lebih terbatas pada satu atau dua isu strategis yang dipilih. Sasaran 
mencakup hasil-hasil yang diproyeksikan dan menggambarkan target yang akan dicapai oleh 
seluruh organisasi di tingkat desa pada saat rencana berjalan. Uraian lebih rinci tentang 
pembahasan topik ini diulas pada bab 10 dari buku ini. 

 

6.      Mengembangkan strategi program 

Setelah tujuan dan sasaran ditetapkan langkah berikutnya menetapkan tindakan strategis yang 
mungkin dan dapat dilaksanakan untuk mencapainya. Pengembangan strategi program 
merupakan landasan operasional dari tindakan yang harus diambil berdasarkan isu strategis 
dalam mencapai visi dan misi pembangunan desa. Tindakan strategis perlu diambil berdasarkan 
tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Perencanaan yang baik akan 
memasukkan kerangka kerja logis dalam menetapkan keseluruhan aspek baik tujuan, sasaran 
dan startegi dalam satu kesatuan. Salah satu alternatif yang dapat digunakan dalam menyusun 
strategi program melalui pendekatan kerangka kerja logis (logical framework analysis). 
Kerangka kerja ini berupa matrik program yang disusun secara sistematis dengan menempatkan 
tujuan, sasaran, strategi, hasil dan kegiatan operasional dengan indikator pengukuran dan 
asumsi yang perlu dipertimbangkan.  

Hasil dari kegiatan perumusan strategi berupa program atau kegiatan pembangunan desa 
jangka panjang (5-10 tahun) dan prioritas program jangka menengah dan pendek. Penjelasan 
lebih lanjut tentang pengembangan strategi program dijelaskan pada bab 10 dari buku ini. 

 

7.      Monitoring dan Evaluasi 

Monitoring dan evaluasi merupakan dua fungsi penting dalam rencana strategis. suatu rencana 
strategis membutuhkan dipertimbangkan atau panduan kerangka pengendalian dan penilaian 
pencapaian tujuan. Hal ini penting untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan dan target 
program yang telah direncanakan serta permasalahan yang muncul pada saat rencana 
dilaksanakan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan bimbingan, konsultasi dan 
pembelajaran bagi masyarakat. Hal ini berkaitan pula dengan upaya peningkatan kapasitas  tim 
dan kelembagaan yang ada di desa setempat. 

Monitoring dan evaluasi rencana pembangunan desa merupakan mata rantai yang tidak 
terpisahkan dari siklus kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program. Dua fungsi ini akan 
memberikan informasi dan umpan balik bagi stakeholders yang berkepentingan dalam program 
pembangunan baik pemerintah desa, BPD, Pokmas, tim perencana, LSM, OMS, dan masyarakat 
secara keseluruhan. Hal ini sangat penting agar program yang telah direncanakan secara efektif 
mencapai tujuan melalui proses pengawasan dan pengendalian secara partisipatif serta dapat 
diambil tindakan perbaikan untuk langkah-langkah berikutnya. 
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Monitoring dan evaluasi rencana pembangunan bertujuan; 

a. Mengetahui sejauhmana pelaksanaan hasil rencana pembangunan desa dapat 
dilaksanakan sesuai dengan yang telah disepakati dalam forum Musbangdes (tidak keluar 
dari rencana strategis desa yang dibuat). 

b. Mengetahui apakah unit-unit atau institusi yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan 
fungsi dan perannya masing-masing. Hal ini dimaksudkan untuk memantau sejauhmana 
unit/lembaga/instansi teknis bertanggung jawab terhadap tugas sesuai dengan bidang 
garapannya. 

c. Mengetahui apakah ada koordinasi yang dilakukan oleh setiap lembaga atau stakeholders 
dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan. 

d. Mengetahui apakah tempat atau lokasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peruntukan-
nya dengan mempertimbangkan tata guna lahan, analisis dampak lingkungan dan RUTR. 

e. Mencegah terjadinya penyimpangan, sehingga dapat dihindari, diminimalisir atau bahkan 
diantisipasi sejak dini. 
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Rencana Strategis Desa Kombapari5 

Berikut ini contoh rencana strategis desa Kombapari yang disusun secara partisipatif. Perencanaan 
strategis ini disusun berdasarkan hasil lokakarya yang diikuti oleh 50 orang, terdiri dari unsur 
pemerintah desa, BPD, kepala-kepala dusun, RT/RW. Proses perencanaan strategis sendiri dilakukan 
dengan membahas beberapa agenda, yaitu refleksi program/proyek yang pernah dikembangkan di Desa 
Kombapari dalam kurun waktu 10 tahun terakhir guna mengidentifikasi pelajaran dari keberhasilan 
maupun kegagalan proyek/program tersebut, paparan arah kebijakan dari instansi teknis Kabupaten 
Sumba Timur, dan analisis SWOT. Berdasarkan hasil dari proses tersebut, dirumuskan cita-cita Desa 
Kombapari dalam 5 tahun ke depan dan isu-isu strategis. Dari setiap isu dirumuskan tujuan dan tindakan 
strategis berupa kegiatan utama, serta indikator keberhasilan dari setiap isu strategis. diakhiri dengan 
penyusunan Matrik Perencanaan Program (MPP) dan Rencana Kegiatan Operasional (RKO) pada masing-
masing bidang kegiatan.  
 
Materi Renstra Kombapari 
Desa Kombapari terletak di Kecamatan Nggaha Ori Angu Kabupaten Sumba-Timur. Topografi desa 
Kombapari dengan wilayah dataran seluas 1618,50 ha, bergelombang seluas 13.031,50 ha, daerah 
perbukitan atau pegunungan seluas 200 ha. Desa Kombapari memiliki lahan persawahan seluas 525 ha, 
dan tegalan seluas 147,75 ha, perkebunan rakyat 260 ha, hutan lindung 6000 ha. Umumnya, penduduk 
bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pertukangan dan pegawai (guru) dan lain-lain. Tingkat 
pendidikan masyarakat desa rata-rata lulusan Sekolah Dasar (SD).  
 
Visi 
Terwujudnya masyarakat desa Kombapari yang sejahtera, sehat, aman, berpengetahuan dan terampil 
dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. 
 
Misi6 

 Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi desa 
secara berkelanjutan dan berkeadilan 

 Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat berdasarkan prinsip kemandirian 
dan partisipasi masyarakat. 

 Membangun semangat otonomi desa yang bermakna bagi kehidupan masyarakat. 
 
Tujuan 

 Memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana perumahan, dan air bersih yang berkualitas. 

 Meningkatkan pelayanan dan peranserta masyarakat dalam pendidikan.  

 Memfasilitasi upaya peningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.  

 Memfasilitasi upaya peningkatan pendapatan masyarakat dan penanganan kemiskinan. 

 Meningkatkan peranserta masyarakat dalam mewujudkan hutan Keluarga  

 

                                                 
5
 Rencana strategis ini diadaptasi dari hasil lokakarya perencanaan strategis desa Kombapari yang difasilitasi oleh 

Yayasan Tatanua bekerjasama dengan CRS 1–4 september 2003. Desa Kombapari merupakan salah satu desa 
percontohan bagi desa – desa lainnya dikabupaten Sumba-Timur. 
6
 Dalam uraiannya, penulis mencoba menyesuaikan dan memberikan tambahan uraian tanpa merubah substansi 

isi dari dokumen aslinya terutama berkaitan dengan pernyataan misi. 
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Hasil Analisis SWOT 
 

 

KEKUATAN 

 Sumber daya alam khususnya hutan yang dapat dimanfaatkan masyarakat baik hasil hutan, kayu, dan 
non-kayu. 

 Tersedia sumber air yang di manfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga. 

 Kebun dan sawah cukup luas dan dikelola oleh masyarakat. 

 Banyak tanaman yang dikembangkan oleh masyarakat (TUP dan semusim) 

 Tersedia sumber daya manusia (petani, tukang kayu, tukang batu) 

 Teredianya sarana dan prasarana desa, seperti: kantor/gedung desa, sekolah dasar, puskesmas, kantor 
sub unit perkebunan, sarana air bersih (tenaga surya, bak penampung, pipa, generator), jalan beraspa 

KELEMAHAN 

 Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan SDA. 

 Banyak sumber mata air yang tidak dilindungi.  

 Sumber air yang ada belum menjangkau seluruh wilayah pertanian di desa.  

 Kepemilikan lahan masih bersifat komunal (marga).  

 Kemampuan menggarap lahan masih terbatas karena kurangnya sarana kerja, sistem pengelolaan lahan 
masih tradisional. 

 Tingkat pendidikan rata – rata SD dan sederajat. 

 Pengetahuan dan keterampilan dalam bidang pertanian, perkebunan dan peternakan masih lemah. 

 Semua perdes yang ada belum di laksanakan sebagaimana mestinya. 

 Sumber dana yang ada di desa terbatas. 

 Tingkat partisipasi masyarakat untuk pemeliharaan prasarana jalan kurang. 

 Belum ada jadual kerja perawatan fasilitas yang ada di dalam desa. 

 Banyak pos pungutan desa. 

 Budaya ritual yang tidak menyesuaikan dengan kemampuan. 

 Sering terjadi kasus pencurian. 

PELUANG 

 Banyak kebijakan pemerintah daerah, provinsi, pusat dan lembaga internasional yang mendukung 
pembangunan sosial dan ekonomi desa. 

 Dukungan dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK). 

 Bantuan proyek pengerasan, jalan tanah dusun, dan irigasi desa. 

 Pengembangan tanaman jagung dan padi unggul dari dinas pertanian. 

 Pengembangan tanaman kehutanan 10 Ha tahun 2003, dan pengembangan program hutan keluarga. 

 Pengembangan kutlak (sebagai bahan pembuatan vernix ) dari dinas kehutanan. 

 Bantuan sapi dari dinas pertenakan. 

 Pengembangan ikan air tawar dari dinas perikanan. 

 Peningkatan keterampilan pemuda/karang taruna dari dinas sosial. 

 Bantuan dana sehat dari dinas kesehatan. 

 Rencana pengembangan pasar desa. 

 Mendapatkan pendampingan dari YTN dalam pengembangan kolam pemancing di danau dan pasar lokal. 

 Rehabilitasi hutan, lahan dan mata air dan pengembangan lebah madu dari dinas kehutanan. 

TANTANGAN 

 Pergantian kepemimpinan akan berpengaruh terhadap kebijakan (ganti pimpinan akan merubah 
kebijakan). 

 Iklim dan serangan hama. 

 Jika program pemberdayaan gagal, maka pihak luar (pemerintah maupun lembaga dana lain) akan 
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Isu Strategis 
Dari proses yang telah dikembangkan, berhasil dirumuskan lima isu strategis yang dikatagorikan dalam 
bidang pengembangan sebagai berikut:  

 Pertanian, perkebunan, dan peternakan 

 Kehutanan 

 Penerangan dan air bersih 

 Perumahan rakyat 

 Pendidikan dan kesehatan 
Berikut ini diuraikan isu strategis, tujuan strategis, keluaran, dan kegiatan utama yang akan 
dikembangkan untuk masing-masing isu strategis. 
 
a.    Bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan 

Isu Strategis : 
Peningkatan kesejahteraan petani desa Kombapari. 
Tujuan Strategis 
Meningkatkan pendapatan petani melalui peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan dan 
Peternakan. 
Indikator Keberhasilan 

 176 KK mengembangkan tanaman semusim yang bisa di jual 

 176 KK mengembangkan tanaman umur panjang 

 176 KK berternak kecil/unggas 

 176 KK berternak besar 

 176 KK mengolah lahan secara intensif 

 Setiap KK memiliki kalender kerja 

 176 tergabung dalam kelompok beberapa kelompok 
Kegiatan Utama 
a. Pengembangan tanaman (pertanian dan perkebunan). 
b. Pengolahan lahan dan tanaman secara intensif. 
c. Pembentukan dan menggalakkan kembali kelompok kerja. 
d. Evaperca kelompok. 
e. Pengembangan dan peningkatan kapasitas petani. 

 
b.    Bidang kehutanan 

Isu Strategis 
Mengurangi tekanan masyarakat terhadap hutan dan meningkatkan kelestarian sumber daya 
hutan. 
Tujuan Strategis 
Lestarinya sumber daya alam hutan agar tetap berkelanjutan dan dirasakan oleh anak cucu. 

menghentikan dukungannya. 

 Dukungan pihak luar hanya sebatas proyek. 

 Penggunaan herbisida (kimia) yang mengancam kesuburan tanah dan lingkungan. 

 Ketergantungan terhadap pihak luar akan tinggi. 
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Indikator Keberhasilan 

 147 kk telah mengembangkan hutan keluarga di kebun masing-masing. 

 Tersedianya lahan 36.75 ha hutan keluarga yang dikembangkan secara mandiri oleh 
masyarakat 

 Disepakati dan disahkannya peraturan desa tentang pengelolaan sumber daya alam. 

 25 ha lahan kritis yang telah direbosisasi. 

 8 lokasi mata air yang telah dihijaukan. 
 
Kegiatan Utama  
a. Pengembangan hutan keluarga di kebun masyarakat. 
b. Musyawarah desa untuk membuat Perdes tentang PSDA hutan. 
c. Penghijauan di sekitar mata air. 
d. Reboisasi lahan kritis. 

 
3.  Bidang penerangan dan air bersih 

Isu Strategis 
Tersedianya sumber daya air dan listrik dapat memenuhi kebutuhan masyarakat desa Kombapari. 
Tujuan Strategis 
a. Tercukupinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat desa Kombapari yang dekat dengan 

rumah tinggal. 
b. Meningkatkan kesejahteraan dan rasa aman bagi masyarakat. 
Indikator Keberhasilan 

 Tersedianya 12 bak penampung air bersih yang dekat dan mudah di jangkau oleh 
masyarakat. 

 Terbentuknya 12 organisasi lokal pemanfaat air bersih. 

 Tersedianya sejumlah dana yang dialokasikan dalam APB-Desa untuk pemeliharaan bak, 
jaringan pipa dan alat-alat penerangan. 

 50 % rumah yang sudah memiliki sarana penerangan listrik. 
Kegiatan Utama 
a. Penyadaran masyarakat agar ada rasa memiliki dan membutuhkan sarana dan prasarana air 

bersih dan penerangan melalui : 

 Bimbingan dan penyuluhan dari pihak terkait. 

 Pengorganisasian kelompok masyarakat. 

 Magang ke lokasi yang telah berhasil mengembangkan sistem sarana air bersih. 

 Pelatihan tentang teknik perawatan dan pemiliharaan sarana/prasarana air bersih dan 
listrik. 

b. Membangun bak penampung air.  
c. Perbaikan jaringan air (pipa, bak dan lain-lain) 
d. Membentuk organisasi masyarakat pemanfaat dan pemelihara sarana air dan penerangan. 
 

4.  Bidang perumahan rakyat 
Isu Strategis 
Kebutuhan pemukiman bagi masyarakat desa Kombapari yang layak huni. 
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Tujuan Strategis  
Menciptakan suasana kehidupan masyarakat desa Kombapari yang sehat, aman dan damai dalam 
rumah tangga. 
Indikator Keberhasilan 

 75% dari seluruh masyarakat desa Kombapari memiliki rumah yang memiliki rumah  

 75% dari seluruh masyarakat desa Kombapari memiliki rumah beratap seng 

 75% dari seluruh masyarakat desa Kombapari memiliki dapur. 

 75% dari seluruh masyarakat desa Kombapari memiliki WC dan kamar mandi. 

 75% dari seluruh masyarakat desa Kombapari memiliki perabot rumah tangga (lemari, rak 
piring, meja kursi alat makan, kasur, bantal guling dan kelambu) 

Kegiatan Utama 
a. Meningkat usaha pertanian dan peternakan sebagai sumber modal untuk membangun rumah. 
b. Memanfaatkan waktu secara efektif. 
c. Mengembangkan hutan keluarga. 
d. Memanfaatkan sumber daya lokal batu dan bambu sebagai bahan bangunan. 
 

5.  Bidang pendidikan dan kesehatan 
Isu Strategis 
Kebutuhan untuk meningkatkan status kesehatan dan pengetahuan masyarakat. 
Tujuan Strategis 
Mewujudkan masyarakat yang sehat dan berpendidikan cukup. 
Indikator Keberhasilan 
Kesehatan : 
Semua masyarakat telah memiliki perumahan yang layak huni, makanan yang cukup dan pakaian 
yang cukup. 

 110 KK memilki rumah yang layak huni 

 110 KK yang ada di desa Kombapari 

 3 Posyandu memberikan pelayanan secara regular di setiap dusun 

 Ada 1 POLINDES di dusun Papaying 

 50 KK telah mengembangkan tanaman obat di pekarangannya 
 

Pendidikan : 
Semua anak usia sekolah sudah mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang cukup 
Pada tahun 2003 tingkat pendidikan masyarakat SLTA ke atas sebanyak 38 orang. Jadi pada tahun 
2008 akan ada penambahan 50 orang tambahan tamat SLTA ke atas. 
Kegiatan  Utama  
a. Pembangunan POLINDES. 
b. Koordinasi dengan dinas kesehatan. 
c. Mengembangkan tanaman obat. 
d. Menggerakkan masyarakat untuk menabung untuk menjamin kesehatan keluarga. 
e. Menggerakan masyarakat untuk menabung, menjamin kesehatan keluarga. 
f. Menghidupkan kembali kelompok arisan untuk biaya anak sekolah ke SLTA. 
g. Mengembangkan anggota keluarga untuk menanam tanaman keluarga (Toga). 
h. Meningkatkan pendapatan keluarga melalui perluasan areal tanaman pertanian, perkebunan 

dan kehutanan. 
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Beberapa Catatan penting 

Berdasarkan proses fasilitasi perencanaan strategis dan hasil-hasil yang telah diperoleh, perlu 
disampaikan beberapa catatan sebagai bahan refleksi bagi proses perencanaan strategis tingkat 
desa di masa yang akan datang. 

Persiapan sosial perlu dilakukan secara bertahap. Pertama, sosialisasi dan persiapan di 
tingkat pemerintahan desa dengan melibatkan aparat desa, BPD, dan LPM. Selanjutnya 
dilakukan pembagian peran sekaligus kontribusi dari masing-masing pihak. Kedua, sosialisasi 
dari dusun ke dusun oleh aparat desa bersama tim fasilitator untuk menjelaskan makna dan 
manfaat perencanaan strategis serta membangun kesepakatan siapa wakil dari masing-masing 
dusun. 

Sebaiknya proses perencanaan strategis tingkat desa diikuti oleh wakil dari berbagai unsur 
yang ada di desa (pemerintahan desa, BPD, LPM, kepala dusun, RT/RW, tokoh masyarakat, 
tokoh agama, pemuda/pemudi, dan unsur lainnya), pemerintah kecamatan, instansi/dinas 
terkait, LSM yang pernah dan sedang bekerja di desa.  

Dalam banyak pengalaman, sebuah proses lokakarya tingkat desa memakan waktu lebih 
dari satu hari. Idealnya dilakukan di pusat pemukiman desa, sehingga memungkinkan bagi 
sebagian besar peserta untuk terlibat sesuai jadual. Namun pada kenyataannya, lokasi 
pemukiman penduduk yang menyebar kurang memungkinkan hal tersebut terjadi. Sementara 
di sisi lain, persiapan tempat lokakarya kurang memungkinkan bagi peserta untuk menginap di 
ruang pertemuan atau di rumah penduduk di sekitar tempat diselenggarakan lokakarya.  

Jika laporan proses dan hasil perencanaan strategis Desa Kombapari sudah diterima oleh 
pemerintah desa, maka pemerintah desa, BPD, dan LPM perlu menyerahkan dan 
mendesiminasikan laporan dari hasil perencanaan strategis tersebut kepada pihak-pihak terkait 
terutama kepada instansi pemerintah di tingkat Kabupaten Sumba Timur. Dokumen hasil 
perencanaan tersebut diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi pemerintah kabupaten 
Sumba Timur dan jajarannya dalam merumuskan kebijakan pembangunan pada setiap tahun 
anggaran sebelum dilakukan Rakorbang. 

Berdasarkan hasil refleksi di atas, perlu disampaikan beberapa gagasan sebagai bahan 
masukan dalam perencanaan strategis tingkat desa agar proses dan hasilnya bermanfaat bagi 
pengembangan program pembangunan tingkat desa.  

Dalam banyak pengalaman, inisiatif dari perencanaan yang datang dari luar dan proses 
yang lebih banyak didorong oleh pihak luar akan cenderung kurang memiliki jiwa dan kurang 
terinternalisasi dalam masyarakat. Implementasi dari hasil perencanaan nantinya juga akan 
menunggu dorongan dari pihak luar. Oleh karena itu, inisiatif untuk menyelenggarakan 
lokakarya perencanaan harus datang dari kesadaran masyarakat melalui dukungan dan 
motivasi dari lembaga pendamping. Selanjutnya inisiatif ini dikemas bersama agar masyarakat 
memiliki pemahaman yang memadai tentang apa itu perencanaan strategis tingkat desa. Jika 
masyarakat sudah memiliki pemahaman yang utuh tentang perencanaan strategis tingkat desa 
dengan konsekuensi yang ada di dalamnya, kemudian dibangun kesepakatan waktu 
pelaksanaan kegiatan. 
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Kesiapan masyarakat harus ditindaklanjuti dengan persiapan sosial yang matang, bukan 
saja pada tingkat pemerintahan desa, tetapi juga dalam unit terkecil dari desa (dusun, RT/RT, 
kampung) guna membangun pemahaman serta komitmen bersama terhadap keterlibatan 
maupun kontribusi pembiayaan. 

Teknis pembagian peran dapat dilakukan melalui mendaftar semua pekerjaan dan peran 
yang ada selama proses perencanaan strategis, mulai dari persiapan sampai dengan tindak 
lanjut setelah lokakarya. Daftar tugas dan pekerjaan kemudian dibagikan kepada pihak-pihak 
yang berkepentingan terhadap proses dan hasil dari perencanaan strategis itu. Dengan 
demikian, akan ada perimbangan peran diantara pihak-pihak yang berkepentingan. 

Sedapat mungkin lokakarya perencanaan strategis tingkat desa dilakukan di dekat atau di 
sekitar tempat pemukiman masyarakat. Waktu penyelenggaraan lokakarya sebaiknya merujuk 
pada kalender musim masyarakat dan memilih waktu dimana kesibukan masyarakat tidak 
terlalu padat. Pemilihan waktu sebaiknya dilakukan bersama-sama masyarakat.  
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BAB 

7 

 

Memahami Desa Secara Cepat  

(Rapid Rural Appraisal)7 

 
 
 

 

 

alam penyusunan rencana pembangunan desa baik RPJM atau RKP Desa, proses 
pengenalan kondisi wilayah sangat diperlukan untuk mengkaji kehidupan sosial 
ekonomi desa. Proses identifikasi dilakukan secara partisipatif melibatkan komponen 

yang ada di masyarakat. Berbagai pendekatan dan panduan (tools) telah dikembangkan untuk 
membantu masyarakat dalam menggali informasi, identifikasi masalah, analisis sosial-ekonomi, 
dan generalisasi. Dalam memahami suatu wilayah atau desa secara partisipatif dikenal dua 
pendekatan yaitu Rapid Rural Appraisal (RRA) dan Participatory Rural Appraisal (PRA). Masing-
masing pendekatan tersebut memiliki kesamaan dan perbedaan dalam prakteknya. Sebagai 
suatu metode, PRA digunakan dalam rangka mengumpulkan data dan informasi yang 
dibutuhkan untuk kepentingan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program. PRA 
merupakan salah satu metode yang relevan dengan tingkat kerumitan yang rendah, biaya 
murah, cepat dan efektif. Masyarakat dapat mempelajari secara cepat dan memanfaatkan PRA 
untuk kepentingan penyusunan rencana pembangunan. Umumnya PRA digunakan untuk 
menghasilkan informasi dan data yang bersifat jangka pendek/tahunan atau jangka panjang 
(RPJM Desa). Jika akan dikembangkan untuk jangka panjang diperlukan perangkat penilaian 
yang lebih rinci dan lengkap serta dilakukan secara berkelanjutan. 

 

Perkembangan PRA 

Konsep PRA mulai dikenal pada akhir tahun 1970-an dalam penelitian sistem pertanian dan 
analisis agrosistem (Conway, 1985). Metode ini mendapat sambutan sangat luas dari berbagai 
kalangan baik akademisi dan praktisi karena kepraktisannya dalam menggali informasi untuk 
pencapaian tujuan. Perkembangan selanjutnya, PRA mulai diterapkan untuk kepentingan 
pengembangan (development) dalam penelitian perdesaan, perkotaan, sarana air bersih, dan 
lingkungan hidup sebagai kritik terhadap paradigma pembangunan yang tersentralisasi yang 

                                                 
7
 Tulisan ini telah dimuat dalam buku ‘Sekolah Masyarakat; Menerapkan Rapid Training Design dalam Membangun 

Kapasitas’ (Wahyudin, 2004). Penulis memberikan beberapa penjelasan tambahan tentang konsep PRA sesuai 
dengan konteks perencanaan pembangunan. 
 

D 
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menempatkan masyarakat sebagai objek. Para ahli dan praktisi mulai mengembangkan sebuah 
konsep dan pendekatan dalam melakukan penelitian dan pengkajian terhadap situasi dan 
masalah sosial. Perkembangan awal dimulai dengan RRA yang banyak diterapkan dikalangan 
akademis untuk kebutuhan penelitian perdesaan.  

RRA dalam perkembangannya tidak hanya dilakukan dalam berbagai penelitian dan analisis 
sosial untuk kepentingan akademis saja, melainkan diterapkan dalam situasi praktis dengan 
komunitas yang lebih luas terutama dalam perencanaan pembangunan. Perlunya keterlibatan 
aktif (partisipasi) masyarakat sebagai pengaruh paradigma baru pembanguan yang lebih 
demokratis mendorong dikembangkannya metode kajian partisipatif yang dikenal dengan PRA. 
Perkembangan RRA dan PRA dilakukan untuk menjawab tantangan, kekecewaan dan kritik 
terhadap asumsi pembangunan sebelumnya. 

Beberapa organisasi yang menganut pendekatan partisipatif terutama organisasi non 
pemerintah (NGO)  telah terbiasa mengembangkan sejumlah teknik interaksi efektif untuk 
mengkaji kebutuhan masyarakat. Beberapa istilah yang dikembangkan untuk teknik ini 
diantaranya riset dialogis, penilaian perdesaan partisipatif (PRA), penilaian perdesaan yang 
cepat (RRA). Istilah ini seringkali digunakan secara bersamaan untuk menyebutkan suatu 
langkah sistematis dalam mengumpulkan informasi secara mendalam untuk kepentingan 
perencanaan, pengambilan keputusan dan pengembangan program pembangunan. 

Berbagai kalangan mempertanyakan tingkat keabsahan PRA sebagai sebuah metode 
partisipatoris, namun berbagai kasus dengan sejumlah uji coba yang telah dilakukan 
menunjukkan kerangka asumsi dan landasan konsep yang mantap dalam berbagai disiplin 
keilmuan. Dalam kenyataannya, produk dari kegiatan PRA tidak hanya dimanfaatkan untuk 
kepentingan penelitian akademis saja, tetapi banyak diterapkan dalam menyusun suatu 
kerangka kebijakan dan perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai kalangan dan 
biaya yang sangat besar. PRA mengadopsi berbagai teknik pengukuran yang digunakan oleh 
berbagai disiplin ilmu, baik eksakta maupun sosial. Disamping itu, pengalaman, manajemen, 
tradisi komunikasi dan budaya menjadi landasan dalam pengembangannya penelitian seperti; 
gender, antropologi terapan, pertanian, pemasaran, pendidikan orang dewasa, kelembagaan 
masyarakat, manajemen konflik, metode dialogis, pengembangan komunikasi, teater rakyat, 
dan teknologi terapan.  

 

Pengertian PRA 

Berbagai istilah digunakan untuk menyatakan suatu pendekatan partisipatoris yang diterapkan 
dalam berbagai disiplin dan program pembangunan sektor, meskipun demikian masing-masing 
memiliki korelasi dan keterkaitan dengan penggunaan teknik dasar dalam penelitian8. RRA dan 

                                                 
8
 Beberapa istilah digunakan dalam penelitian partisipatoris, diantaranya; Prosedur Penilaian Cepat (Rapid 

Assessment Procedure, RAP), Metode Belajar dan Penilaian Partisipatori (Praticipatory Appraisal Learning Methods, 
PALM), Penilaian Partisipatoris, Monitoring dan Pendidikan (Participatory Assessment, Monitoring and Education, 
PAME). IIED Sources mengemukakan lebih dari 21 istilah atau singkatan yang berkaitan dengan konsep 
partisipatoris (Cornwall.,etal,1992; Mikkelsen, 2001). Beberapa nama lain diantaranya, Pengkajian, Perencanaan, 
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PRA merupakan dua konsep yang menyatu dalam berbagai jargon pembangunan. Dalam 
beberapa program pemerintah seringkali ditemukan konsep identifikasi dan analisis kebutuhan 
yang mencoba memasukan unsur PRA di dalamnya.  

PRA merupakan dua pendekatan yang menekankan pada orientasi antara orang yang 
datang dari luar dan pelaku yang terlibat didalamnya “orang dalam” yang ditempatkan sama 
sebagai subjek kegiatan penelitian atau pembangunan. Keduanya seringkali dipertukarkan dan 
dicampuradukkan tanpa memahami esensi dan tujuan dari penggunakan pendekatan itu. 
Dalam prakteknya, PRA dan RRA memiliki kesamaan dan beberapa perbedaan prinsip yang 
dapat dijelaskan secara konsepsional. 

Rapid Rural Appraisal (RRA) merupakan suatu kegiatan sistematik dan terstruktur yang 
dilakukan oleh peneliti atau tenaga ahli dari berbagai disiplin dengan tujuan mengumpulkan 
informasi dan data secara cepat dan efisien tentang fenomena kehidupan serta sumberdaya 
masyarakat di perdesaan. RRA memfokuskan pada upaya dan peran yang lebih besar kepada 
tim peneliti (expert) untuk melakukan pengkajian secara mendalam. Masyarakat cenderung 
ditempatkan sebagai objek kajian yang akan menjadi bahan bagi tim untuk menyusun asumsi, 
deskripsi dan kerangka tindakan. 

Participatory Rural Appraisal (PRA) merupakan suatu metode atau pendekatan yang 
digunakan untuk mengumpulkan informasi, menganalisis dan meningkatkan pengetahuan 
tentang kehidupan serta kondisi masyarakat sebagai dasar dalam membuat perencanaan dan 
aksi tindak melalui pelibatan masyarakat secara aktif. PRA memberikan ruang yang luas kepada 
masyarakat sebagai pelaku aktif atau subjek dalam mengambil inisiatif, melaksanakan proses 
dan aksi tindak. Dengan kata lain “menyerahkan pengelolaan kepada orang dalam”, peran 
orang luar sebagai “fasilitator dan katalisator” proses di komunitas yang siap melakukan 
perubahan. PRA mengarahkan proses analisis terhadap situasi yang dialami oleh subjek dirinya, 
artinya fenomena dan deskripsi situasi akan menjelaskan aspek perilaku dan peristiwa yang 
dialami secara intelektual dan emosional. 

Terminologi lain tentang PRA yaitu, suatu pendekatan atau teknik-teknik pelibatan 
masyarakat dalam proses pemikiran yang berlangsung selama kegiatan perencanaan dan 
pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi program pembangunan masyarakat (KPDTNT, 
2001). Sekumpulan pendekatan dan metode yang mendorong masyarakat perdesaan untuk 
turut serta meningkatkan dan menganalisis pengetahuan mereka mengenai hidup dan kondisi 
mereka sendiri, agar mereka dapat membuat rencana dan tindakan (Chambers, 1992). PRA 
merupakan suatu pendekatan dan metode yang berkembang agar masyarakat lokal mampu 

                                                                                                                                                             
Pelaksanaan, dan Penilaian Pembangunan Masyarakat Desa secara Partisipatif (PPMDP), Participatory Rapid Rural 
Appraisal (PRRA) atau Pemahaman Perdesaan secara Cepat dan Partisipatif, Participatory Assessment and Planning 
(PAP), Farming Participatory Research (FPR), Participatory Technology Development (PTD) dan Perencanaan 
Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD).  Penggunakan istilah ini sangat erat kaitannya dengan upaya 
penilaian dan pengukuran yang dilakukan terhadap suatu program pembangunan dengan melibatkan peranserta 
masyarakat. Disamping itu disesuaikan dengan isu program yang dikembangkan. Pemberian nama lebih bersifat 
adopsi metode partisipatif terhadap label atau karakter program yang dikembangkan oleh organisasi. Konsep dan 
dasar metodologis untuk melakukan penelitian tetap didasarkan pada kaidah pengukuran yang diterapkan dari 
beberapa disiplin ilmu. 
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membagi, meningkatkan dan menganalisis pengetahuan tentang kehidupan dan kondisinya, 
membuat rencana dan bertindak (FADO, 2001). 

Chambers (1992) mendeskripsikan perbedaan antara RRA dan PRA sebagai berikut; RRA 
mengunakan ‘orang luar’ untuk belajar dengan biaya yang sangat efektif. PRA memungkinkan 
orang desa mengungkapkan dan menganalisis situasi mereka sendiri dan secara optimal 
merencanakan serta melaksanakan maksud dan tujuannya didesanya sendiri. Penggunaan RRA 
lebih dipahami sebagai suatu cara cepat (rapid) dalam mengumpulkan informasi, sehingga 
banyak kritik yang diarahkan kepadanya menyangkut keabsahan dan akurasi data yang 
diperoleh. Asumsi lain, bahwa pembangunan tidak berjalan secara instan tetapi membutuhkan 
proses dan waktu yang cukup panjang. Dengan demikian, PRA sebagai alternatif yang 
digunakan untuk melakukan penilaian perdesaan secara partisipatif dengan menekankan unsur 
proses dan efektivitas cara yang dilakukan. 

 

Tujuan PRA 

Secara umum tujuan PRA untuk mengetahui dan mengkaji fenomena, peristiwa, kapasitas, dan 
kehidupan sosial untuk membangun aksi bersama dengan menempatkan masyarakat sebagai 
subjek pembangunan. Aspek strategis dalam PRA antara lain; 

a. Menempatkan anggota masyarakat sebagai penentu, subjek dan peran utama dalam 
pembangunan. 

b. Menempatkan pihak luar sebagai fasilitator proses. 

c. Meningkatkan kapasitas masyarakat melalui aksi bersama dalam proses perencanaan, 
pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. 

d. Proses pembelajaran bagi masyarakat dalam menganalisis situasi dan mengidentifikasi 
kebutuhan, desain dan melaksanakan pembangunan. 

e. Meningkatkan interaksi dan perilaku masyarakat dalam kegiatan pembangunan 

Secara praktis tujuan PRA untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan, potensi, sumber 
daya dan aksi bersama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aksi bersama di 
tingkat komunitas dilakukan melalui perencanaan kegiatan, monitoring proses dan evaluasi.  

 

Pentingnya PRA 

PRA dikembangkan berdasarkan suatu pengalaman, tradisi dan metode yang telah 
dikembangkan sebelumnya. Kepopuleran metode ini tidak lepas dari kritik dari berbagai 
kalangan akademisi maupun praktisi serta pengujian terhadap kehandalan dan kekinian sebagai 
suatu cara/metode dalam perencanaan pembangunan berbasis masyarakat. Perjalanan panjang 
dalam suatu proses pengembangan metodologi, PRA mengalami perubahan dari segi konsep 
dan penerapan di lapangan. Hingga saat ini metode ini masih populer diterapkan terutama di 
negara-negara berkembang yang mengalami proses transisi menuju bentuk masyarakat 
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demokratis. PRA dapat dipandang sebagai bagian dari proses perkembangan pemikiran tentang 
konsep pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Selanjutnya alasan apa saja yang 
mendasari PRA berkembang sebagai sebuah metode alternatif dalam pembangunan 
masyarakat; 

 

Kritik terhadap Model Pembangunan yang Tersentralisasi 

PRA muncul sebagai reaksi terhadap gagasan dan model pembangunan yang lebih 
mengutamakan pertumbuhan dengan berbagai faktor yang memperkuat mekanisme global 
yang kurang menyentuh kepentingan masyarakat miskin. Model ini, menempatkan posisi 
penyelenggara negara sebagai pelaku utama yang menentukan proses pembangunan. 
Sebelumnya, pembangunan lebih banyak diputuskan oleh sekelompok orang, birokrasi atau 
pemegang kekuasaan secara sentralistik tanpa melibatkan secara langsung masyarakat yang 
menjadi sasaran. Pengelolaan pembangunan sangat bersifat “top down” diturunkan “dari atas 
ke bawah”. Masyarakat ditempatkan sebagai objek pembangunan dengan ruang keterlibatan 
yang sangat terbatas. Meskipun pemerintah menyusun rencana pembangunan melalui proses 
penjajagan kebutuhan (need assessment) masyarakat, namun prosesnya sangat tergantung 
suatu studi, survey dan penelitian akademis tanpa pelibatan masyarakat. Interpretasi hasil studi 
lebih mengarah pada judgment ahli atau peneliti yang menjadi dasar para pengambil keputusan 
untuk menyusun rencana dan tindakan untuk masyarakat. 

Berbagai kritik terhadap model pembangunan yang bersifat (top down) dari atas 
diturunkan ke bawah antara lain; 

 Menempatkan posisi penyelenggara negara, pemerintah dan para pengambil keputusan 
sebagai pelaku utama dengan paradigma tradisional yang memandang masyarakat sebagai 
pelaku pasif, perlu dikontrol, tidak dewasa, pelaksana pembangunan atau pihak yang harus 
dilayani. 

 Penelitian yang dilakukan lebih bersifat akademis dengan eksplanasi logis dari para peneliti 
atau pemrakarsa program, sehingga hasil kajian lebih banyak dipengaruhi oleh pikiran dan 
pandangan peneliti sendiri. Nilai terapan sangat lemah, sehingga menimbulkan kesenjangan 
antara apa yang seharusnya terjadi dengan realitas yang terjadi dalam masyarakat. Dengan 
demikian, hasil kajian kurang menyentuh kebutuhan sesungguhnya yang dirasakan 
masyarakat. 

 Keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan “diturunkan” dalam bentuk 
“hidangan siap saji” yang belum tentu dapat dinikmati oleh masyarakat. Pemerintah 
berperan sebagai pemrakarsa dan perencana pembangunan, masyarakat sekedar sebagai 
pelaksana. Masyarakat tidak merasa “memiliki” karena seringkali tidak ditemukan 
keterkaitan antara perencanaan yang dihasilkan dari sebuah penelitian dengan penerapan 
praktis di lapangan. Program yang diluncurkan tidak terintegrasi dengan kehidupan 
masyarakat, sehingga nilai keberlanjutan sulit dirasakan. 
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 Proses belajar yang terjadi bersifat statis dan kaku. Masyarakat diperlakukan seperti kotak 
kosong yang tidak memiliki kapasitas dan diisi oleh gagasan dan program dari atas. Belajar 
dipandang sebagai proses mekanisasi bukan pembentukan perilaku dan pendewasaan. 
Transfer of capacity (pengetahuan, keterampilan dan teknologi) tidak berjalan secara 
optimal. Kapasitas perencanaan, pengorganisasian dan evaluasi tetap di miliki oleh “orang 
luar”, masyarakat tetap dalam situasi terbelenggu. 

 

Munculnya Gagasan Pembangunan Partisipatif 

Kritik terhadap pembangunan yang bersifat top down melahirkan beragam pemikiran 
pengembangan program alternatif yang lebih partisipatif. Pola tersentralisasi yang memandang 
masyarakat sebagai objek pembangunan menghasilkan berbagai kesenjangan dan ketidakadilan 
serta eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya tanpa mempertimbangkan kepentingan 
masyarakat dan lingkungan. Keberhasilan pembangunan hanya ditinjau dari indikator 
pertumbuhan, restrukturisasi, investasi modal dan pelayanan publik secara terbatas. Faktor 
budaya, kepemilikan dan modal sosial kurang diperhatikan.  

Atas dasar ini, muncul istilah “partisipasi masyarakat” melalui “bottom up planning” yang 
berupaya mempertemukan aspek pengembangan wilayah dengan kebutuhan masyarakat. Sejak 
awal masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan mulai dari proses pengambilan 
keputusan, perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi program. Apabila 
masyarakat dilibatkan dalam keseluruhan proses pembangunan, akan mendorong rasa 
kepemilikan terhadap program. Disamping itu, untuk mengurangi kesenjangan antara program 
yang direncanakan dengan kebutuhan masyarakat. Prakarsa dengan sendirinya akan muncul 
dari masyarakat termasuk tanggung jawab dan kontrol kualitas terhadap program yang 
dilaksanakan. Di masa yang akan datang ketergantungan terhadap pihak luar dalam 
pengambilan keputusan dan perumusan program secara bertahap dapat dikurangi, hingga 
masyarakat secara mandiri melakukan aktivitas sebagai bagian integral dari kehidupannya. 

 

PRA sebagai Alternatif 

Kebutuhan akan metode dan pendekatan partisipatif melahirkan pemikiran, gagasan strategis 
dan praktis yang dapat diterapkan oleh berbagai kalangan baik pemerintah, swasta maupun 
LSM untuk membuat perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang melibatkan 
masyarakat. Salah satu alternatif yang dikembangkan dikalangan akademisi dan praktisi, yaitu 
metode atau pendekatan PRA yang didasari prinsip-prinsip partisipasi masyarakat dengan 
berbagai alat terapannya. 

PRA diharapkan mengakomodir kebutuhan peran dan keterlibatan masyarakat dalam 
proses perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi kegiatan. Dengan ungkapan 
lain PRA menjadi dasar pengembangan teknik dan pengambilan kesimpulan. Secara garis besar 
latar belakang dan asumsi dikembangkanya teknik PRA yaitu; Pertama, adanya kebutuhan 
tentang cara dan metode kajian yang mudah dan praktis dapat digunakan bersama masyarakat 
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untuk pengembangan program yang secara nyata menjawab kebutuhan masyarakat. 
Penerapan PRA sebagai bagian dari tindakan “penelitian” yang lebih menekankan pada aspek 
penerapan praktis bukan pada aspek disiplin ilmiah. PRA mendorong masyarakat untuk belajar 
(learning process) tentang dirinya bukan ditekankan pada subjek kajian dan nilai-nilai yang 
dihasilkan dari suatu analisis. Artinya aspek keilmuan menjadi bagian yang tidak terpisahkan 
dari upaya pembelajaran masyarakat. Disamping itu, PRA lebih diarahkan dalam 
pengembangan nilai praktis program masyarakat yang mudah dicerna dan direalisasikan di 
tingkat desa dengan sumber daya yang dimilikinya. Diharapkan masyarakat dikalangan 
“grassroot” dapat memahami secara sederhana dan mampu melakukan sendiri dengan 
mengurangi keterlibatan orang luar. Bagi kalangan akademis penerapan PRA mendapat kritik 
yang sangat tajam terkait dengan ketepatan data dan ketajaman analisis. Namun hal ini dapat 
diimbangi dengan penerapan metodologis secara tepat serta melibatkan fasilitator, peneliti 
atau tenaga ahli bersama dengan masyarakat. 

Kedua, kebutuhan pendekatan program pembangunan yang bersifat lokal, berkelanjutan 
dan mengandung nilai-nilai kemanusiaan. PRA merupakan cara yang digunakan untuk 
mengembangkan suatu kajian dengan melibatkan masyarakat baik secara intelektual, 
keterampilan dan emosional. PRA memandang masyarakat sebagai suatu keseluruhan, pelaku 
aktif, subjek pembangunan yang melakukan penelitian, menyusun rencana, mengorganisasikan, 
mengawasi dan mengevaluasi programnya secara mandiri. PRA diharapkan dapat mendorong 
tercapainya suatu sistem masyarakat yang demokratis, berdaya dan memperkuat kapasitas 
dalam menemukenali permasalahan serta menentukan solusi yang tepat didasarkan 
pengalaman dan perubahan yang terjadi. Peningkatan kemampuan masyarakat berjalan secara 
alamiah melalui proses pembelajaran sepanjang hayat. Masyarakat tidak ditempatkan sebagai 
konsumen yang menggunakan berbagai alternatif solusi yang ditawarkan oleh lembaga riset 
dan program, tetapi membangun paradigma ‘dari oleh dan untuk masyarakat’. Aspek 
keberlanjutan diukur dari kemampuan adopsi yang dilakukan oleh masyarakat baik secara 
individu atau kelompok dalam menyerap pengetahuan, keterampilan dan teknologi tepat guna 
dengan landasan nilai-nilai kemanusiaan. PRA mendorong pengembangan model pembangunan 
berbasis masyarakat yang memandang pembangunan bukan hanya dari aspek pertumbuhan 
fisik dan material saja tetapi mencakup aspek mental, sosial dan keseimbangan komunitas 
(keberagaman).  

 

Prinsip-Prinsip PRA 

Beberapa prinsip PRA dikembangkan dari berbagai pengalaman praktis dalam berbagai 
pelatihan, lokakarya, studi, seminar dan penerapan di lapangan yang dilakukan oleh aktivis LSM 
atau pihak lainnya. Berbagai kajian dan aksi bersama menghasilkan beberapa prinsip dasar yang 
menjadi panduan dalam penerapan PRA. Berikut beberapa prinsip-prinsip PRA9; 

                                                 
9
 Berbagai hasil kajian lain tentang Prinsip-prinsip PRA dikemukakan oleh para ahli dan kalangan aktivis LSM atas 

dasar pengalaman praktis dalam masyarakat. Beberapa prinsip yang dikemukakan memiliki kesamaan mendasar. 
Robert Chambers (1992) dalam Mikkelsen (2001) mencoba membangun prinsip-prinsip didasarkan kerangka 
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1. Belajar dari masyarakat. 

2. Berbagi informasi dan pengalaman. 

3. Melibatkan semua kelompok masyarakat. 

4. Keterlibatan “pihak luar” sebagai fasilitator dan katalisator. 

5. Triangulasi. 

6. Orientasi praktis. 

7. Berorientasi pada proses dan hasil. 

8. Berkelanjutan. 

9. Learning by doing. 

10. Keterbukaan. 

PRA dibangun diatas tiga landasan yaitu; (a) Berbagi peran, pengetahuan dan pengalaman, 
(b) Sikap dan perilaku, serta (c) Metode dan teknik. PRA mendorong optimalisasi keterlibatan 
masyarakat dalam berbagai peran dan tindakan, pengetahuan dan pengalaman merupakan 
proses belajar yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pemahaman tentang apa yang 
ingin diketahui, pengalaman apa yang dimiliki, siapa saja yang terlibat, informasi apa yang 
dibutuhkan, dan pelajaran apa yang bermanfaat untuk menentukan solusi dan alternatif 
tindakan yang diperlukan.  

PRA dilakukan dengan melibatkan orang, kelompok atau institusi lain secara sinergis dalam 
bertukar informasi, studi silang dan latihan, menggali ide atau gagasan yang berkembang, 
mengidentifikasi, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan. Proses pengkajian 
dengan melibatkan seoptimal mungkin pelaku akan memperkaya prespektif dan memperdalam 
analisis serta kesimpulan yang diambil terkait program yang akan dikembangkan. 

PRA merupakan proses identifikasi terhadap sikap dan perilaku yang diharapkan dapat 
terbentuk sebagai dampak dari penerapan PRA dalam perencanaan program. Perubahan 
perilaku (pengetahuan, keterampilan dan sikap) masyarakat dapat dipetakan dalam kerangka 
pencapai target jangka pendek dan jangka panjang kearah pencapaian pemberdayaan sekaligus 
mendorong perubahan sosial. Proses belajar terjadi melalui learning by doing, memberikan 
kepercayaan, belajar dari kesalahan, mendengarkan, berdiskusi dan duduk bersama serta 
fasilitasi masyarakat. 
                                                                                                                                                             
umum tentang RRA dan PRA. Keduanya memiliki kesamaaan dan perbedaan terutama dalam menentukan 
kerangka analisis dan subjek penelitian, namun beberapa prinsip dikembangkan dengan memodifikasi kedua 
karakter pendekatan itu. Chambers, mengemukakan 9 prinsip dalam PRA, yaitu; (1) cara belajar terbalik, (2) belajar 
secara cepat dan progresif, (3) membuat keseimbangan, (4) mengoptimalkan pertukaran, (5) menggunakan ilmu 
ukur, (6) mencari keanekaragaman, (7) fasilitasi, (8) kesadaran otokritik dan tanggung jawab, (9) pertukaran 
informasi dan gagasan. Hasil kajian yang dilakukan oleh Konsorsium Nusra (1996) mengembangkan 11 prinsip PRA 
yaitu; (1) mengutamakan yang terabaikan (keberpihakan), (2) pemberdayaan masyarakat, (3) masyarakat sebagai 
pelaku-orang luar sebagai fasilitator, (4) Saling belajar dan menghargai perbedaan, (5) santai dan informal, (6) 
triangulasi, (7) mengoptimalkan hasil, (8) orientasi praktis, (9) keberlanjutan dan selang waktu, (10) belajar dari 
kesalahan, dan (11) terbuka. 
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PRA dibangun atas dasar apresiasi terhadap ragam metode dan teknik analisis untuk 
mengenal dan mendeskripsikan potensi, masalah dan situasi masyarakat. Program 
dikembangkan melalui pentahapan kegiatan yang didukung oleh proses penjajagan melalui 
pemetaan, pembuatan model, wawancara, perbandingan, pemberian skor, rancangan diagram, 
analisis sosial, perencanaan, aksi tindak dan lain-lain. 

 

Manfaat PRA10  

Beberapa manfaat penggunaan PRA dalam program pembangunan masyarakat mencakup hal-
hal berikut; 

 

Memberdayakan Masyarakat Miskin 

PRA dilakukan untuk membantu membangun pemahaman dan kesadaran komunitas tentang 
pentingnya keterlibatan masyarakat dalam memecahkan permasalahan kemiskinan, 
keterbatasan akses dan ketidakadilan. PRA memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat 
terpinggir untuk terlibat dalam proses pembangunan dan  pengambilan keputusan. 
Memampukan kelompok tani, buruh, petani, koperasi, perempuan miskin, dan pekerja untuk 
menganalisis kondisi, memberikan kepercayaan untuk menyatakan sikap dan pandangan 
tentang segala sesuatu yang dianggap penting dan perlu diperbaiki untuk meningkatkan 
kesejahteraan, mempresentasikan usulan, mengajukan kebutuhan prasarana sosial, dan 
mengambil tindakan yang mengarah pada optimalisasi partisipasi dan program yang 
berkelanjutan. 

 

Diversifikasi 

Penerapan PRA dalam program pemberdayaan mendorong dan memampukan masyarakat lokal 
dalam mengembangkan keanekaragaman lokal melalui program yang tersusun secara 
sistematis. Kecenderungan hasil PRA menghasilkan suatu prespektif yang berbeda dari setiap 
pelaku yang terlibat. Keberagaman ini memperkaya khazanah  pemikiran dan kesadaran 
tentang perlunya penataan dan pengorganisasian sumber daya secara optimal. Rencana khusus 
perlu disusun untuk mencari, menilai dan mengakomodasi keanekaragaman ke dalam kegiatan 
lanjutan. Keterbatasan yang ditemukan dalam implementasi PRA yaitu kecenderungan untuk 
mencari pandangan yang berbeda, kemudian dipadatkan dan diakumulasikan semuanya ke 
dalam “prespektif masyarakat”. Hal ini akan cenderung mengaburkan perbedaan kunci dan 
persamaan yang perlu diikat secara bersamaan dalam suatu program yang menyeluruh, 
sehingga diperlukan satu kerangka pemahaman dalam menganalisis keanekaragaman secara 

                                                 
10

 Diadaptasi dari tulisan Robert Chambers dan Irene Guijt (1995) PRA-Five Years Later. Where are we now? dalam 
Forests, Trees and People Newslatter No. 26/27. Dalam versi Indonesia diterjemahkan oleh FADO (2001) Manfaat 
dan Tantangan PRA dalam Gender Toolkit Vol. I. 
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sistematika dan logis. Kerangka multi disiplin dan proses pembelajaran harus dapat diterima 
oleh semua pihak. 

 

Proses Partisipatif  dalam Komunitas 

Persoalan pemberdayaan masyarakat tidak lepas dari berfungsinya stakeholders dalam proses 
pengambilan keputusan, pengambilan prakarsa dan inisiatif, pembagian peran yang jelas, dan 
membangun kesepakatan kerja. Proses interaksi terjadi dalam komunitas mencakup penjelasan 
teori, identifikasi, appraisal, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam 
kerangka partisipasi. Semuanya tidak berjalan secara otomatis dan magis, tetapi melalui usaha 
yang sistematis, pendampingan dan proses pembelajaran yang difokuskan pada 
pengorganisasian seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat. PRA memberikan 
alur dan proses belajar dalam memahami dan menyadari dinamika partisipasi dalam 
memperkuat program pembangunan yang memberikan nilai-nilai disiplin keilmuan dan 
pengalaman praktis secara utuh. Usaha ini perlu dilakukan dengan melibatkan sejumlah 
organisasi tanpa mereduksi kepentingan ilmiah dan peran kelembagaan sosial yang telah lama 
terbangun. 

 

Prioritas Penelitian 

Pada mulanya kajian dan penelitian pembangunan yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga 
baik pemerintah mupun non pemerintah lebih difokuskan pada eksplanasi teori dan identifikasi 
temuan dalam kerangka akademis. Terdapat kesenjangan yang nyata antara hasil kajian dengan 
proses pembangunan yang terjadi. PRA mencoba mendekatkan aspek ilmiah suatu penelitian 
dengan tujuan dan harapan masyarakat dalam proses pembangunan. Identifikasi prioritas 
penelitian melalui kerangka partisipasi dan pelibatan “orang dalam” sebagai subjek sekaligus 
komunitas yang diobservasi menjadi suatu bagian penting dari perubahan positif dalam 
pengembangan program. Penelitian partisipatif mengandung unsur pembelajaran dan transfer 
of knowladge terhadap sasaran (masyarakat) yang diteliti serta mendekatkan secara bermakna 
antara kebutuhan praktis masyarakat dengan kerangka keilmuan, terutama bagi para ilmuwan 
yang tertarik dengan fenomena dan pengetahuan lokal, kemampuan petani perdesaan, 
teknologi tepat guna, melaksanakan dan mengevaluasi percobaan yang mereka lakukan sendiri. 

 

Penguatan Kapasitas Organisasi 

PRA sebagai teknik analisis desa membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan penguatan 
kelembagaan. Hasil analisis menjadi bagian dari program pengembangan organisasi lokal yang 
mendorong perubahan sosial secara signifikan dengan suatu orientasi, pelatihan, pekerja LSM, 
staf pemerintah, universitas dan lembaga sosial lain ke arah budaya pembelajaran terbuka 
dengan anggota masyarakat. PRA merupakan kritik terhadap model pembangunan terpusat 
yang bersifat top down. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat harus diimbangi dengan 
peningkatan kapasitas organisasi baik pemerintah, swasta maupun lembaga masyarakat melalui 
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penyesuaian manajemen dan budaya kerja pejabat pemerintah, birokrasi dan pelayanan 
masyarakat. Disamping itu, kebutuhan untuk merancang organisasi ke depan diperlukan dalam 
upaya good governance dan memperkuat civil society, terutama dalam mengubah pemahaman 
dan kesadaran, sikap dan realitas yang terjadi dalam masyarakat. 

 

Review Kebijakan 

PRA bermanfaat dalam menyajikan informasi aktual yang dibutuhkan untuk menentukan 
prioritas kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan masyarakat. Sensitifitas dari proses 
identifikasi, analisis sosial, lingkungan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi 
menghasilkan kerangka dasar kebutuhan praktis masyarakat dalam merumuskan konsep 
pengembangan, mengontrol proses pembangunan dan jalannya organisasi. Dalam beberapa 
kasus telah terjadi perubahan dan penyesuaian kebijakan melalui paradigma baru, partisipasi, 
diskusi, kesepakatan, penanganan ketegangan dan konflik serta proses perencanaan yang 
didasarkan realitas lapangan. Perubahan kebijakan secara bervariasi sedang terjadi mulai dari 
tingkat, desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi hingga nasional. Salah satu contoh upaya 
pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dilakukan melalui assessment partisipatif 
(Participatory Poverty Assessment) melalui institusionalisasi secara struktural hingga tingkat 
desa. Pandangan baru bermunculan sebagai respon terhadap penerapan metode PRA dalam 
pembangunan daerah baik lingkup pemerintahan dan masyarakat yang mengarah pada 
perubahan kebijakan nasional. 

 

Kekuatan dan Kelemahan PRA 

Kekuatan teknik PRA diantaranya; 

 Menggerakkan peranserta masyarakat (seluruh stakeholders) untuk berperan aktif dalam 
program pembangunan. 

 Mendorong pembelajaran dalam upaya peningkatan kapasitas masyarakat. 

 Menarik minat dengan menerapkan teknik-teknik yang beragama disesuaikan dengan 
kebutuhan masyarakat. 

 Sederhana dan dapat diterapkan dengan peralatan yang mudah diperoleh  dengan 
memanfaatkan sumber daya lokal. 

 Cara efektif untuk menghasilkan usulan program pembangunan yang berbasis kebutuhan, 
masalah, tujuan dan potensi setempat. 

 Membangun kebersamaan, komunikasi dan interaksi sinergis antarpelaku dalam 
masyarakat. 

 Bersifat non-diskriminatif, keterlibatan tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras 
dan tingkat pendidikan. 
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Kelemahan teknik PRA diantaranya; 

 Data dan informasi yang diperoleh cenderung bersifat umum kurang spesifik dan 
kualitasnya sangat tergantung proses fasilitasi yang dilakukan bersama masyarakat. 

 Keterlibatan dalam proses belajar secara aktif dan ketajaman analisis sangat dipengaruhi 
kemampuan fasilitator. 

 Pada umumnya keterwakilan masyarakat sangat sulit dipenuhi. 

 Membutuhkan waktu pengenalan dan sosialisasi yang cukup untuk memahami konsep PRA 
secara komprehensif. 

 

PRA dan Siklus Program 

Pertanyaan selanjutnya, kapan PRA ini digunakan dan hal apa saja yang perlu dipertimbangkan 
sesuai dengan siklus program. Pada umumnya usaha pemberdayaan masyarakat memiliki 
kerangka, daur atau siklus program dalam bentuk pentahapan mulai dari identifikasi masalah 
dan kebutuhan, pemilihan alternatif kegiatan, pengorganisasian, pelaksanaan dan penilaian 
program. Teknik-teknik PRA digunakan untuk kebutuhan yang berbeda pada setiap tahapan 
program baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Kerapkali penulis 
menemukan pemahaman yang keliru bahwa PRA hanya dilakukan pada tahap penjajagan dan 
perencanaan program saja. Pada dasarnya teknik ini dapat digunakan dalam keseluruhan 
tahapan atau siklus program pembangunan11. 

 

Penjajagan dan Identifikasi Kebutuhan 

Penjajagan kebutuhan berkaitan erat dengan pengenalan awal tentang masalah disertai analisis 
potensi dan kondisi masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan program yang 
bertujuan untuk membangun keswadayaan dan kemandirian masyarakat. Pada tahap ini, 
penerapan PRA dilakukan untuk hal-hal berikut; 

 

 Menggali informasi secara mendalam tentang akar masalah, penyebab, potensi dan 
keberadaan lingkungan, kajian sejarah menyangkut profil desa. 

 Membangun kesadaran anggota masyarakat tentang aspek informasi yang dibutuhkan 
dalam rangka identifikasi kebutuhan. 

                                                 
11

 Penerapan PRA dalam program pembangunan sering dikaitkan dengan isu kajian tertentu seperti “penerapan 
PRA untuk kajian gender”, “Penerapan PRA untuk kajian kemiskinan”, “PRA dalam pengembangan wilayah 
perdesaan”, “Penerapan PRA untuk Program Pengendalian Hama Terpadu atau PHT”, Penerapan PRA dalam 
Kehutanan” dan sebagainya. Jika ditelusuri penerapan teknik-teknik dalam PRA tidak hanya digunakan oleh 
organisasi untuk melakukan identifikasi kebutuhan dan perencanaan saja, tetapi diterapkan pula pada saat 
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.  
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 Diperoleh pandangan secara menyeluruh oleh seluruh anggota masyarakat tentang situasi 
dan kondisi yang perlu diidentifikasi. 

 Mengidentifikasi kepentingan yang bertentangan antarkelompok.  

 

Perencanaan Program 

Perencanaan kegiatan atau pembangunan merupakan tahap selanjutnya dari proses penjajagan 
kebutuhan. Rencana perlu mencantumkan secara jelas arah, tujuan, strategi, pelaku, waktu 
serta sumber daya yang diperlukan. Semakin jelas dan konkrit rencana yang disusun akan 
semakin besar kemungkinan rencana itu dapat terealisasikan. PRA dalam proses perencanaan 
kegiatan bermanfaat untuk membangun kebersamaan dan kesamaan pandangan masyarakat 
tentang keputusan yang akan diambil melalui forum diskusi atau interaksi pelaku yang 
merepresentasikan seluruh elemen yang ada dalam masyarakat itu.  Pada tahap perencanaan, 
penerapan PRA dilakukan untuk hal-hal berikut; 

 Memformulasikan usulan dan prioritas kegiatan pembangunan 

 Menyediakan informasi yang lebih rinci tentang kelayakan kegiatan yang diusulkan 
masyarakat. 

 Menyediakan informasi untuk menetapkan strategi atau bentuk intervensi berdasarkan 
kebutuhan dan masalah yang telah teridentifikasi. 

 Menentukan aksi bersama baik dalam aspek pencapaian strategis jangka pendek maupun 
jangka panjang.  

 

Pelaksanaan dan Pengorganisasian Program 

Hasil perencanaan yang telah disusun, ditindaklanjuti dengan proses pengorganisasian kegiatan 
menyangkut siapa saja yang perlu terlibat dan peran yang dimainkan serta sumber daya apa 
saja yang akan digunakan untuk merealisasikan rencana yang telah dibuat. Betapapun baiknya 
sebuah rencana program yang disusun akan bermakna apabila seluruh komponen yang telah 
dirumuskan dilaksanakan melalui pengorganisasian dan pengelolaan yang memadai. Dalam 
pelaksanaan kegiatan perlu diatur penjadualan, pembagian kelompok, distribusi pekerjaan, 
koordinasi yang jelas dan disepakati oleh berbagai pihak.  Pada tahap pelaksanaan dan 
pengorganisasian, PRA dilakukan untuk hal-hal berikut; 

 Mengenal secara mendalam stakeholders yang terlibat dalam program.  

 Menentukan kegiatan yang relevan. 

 Mengidentifikasi tugas dan peran secara jelas yang menjadi tanggung jawab masing-masing 
pihak. 

 Mengidentifikasi hal-hal yang berpotensi atau menimbulkan konflik. 
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 Mengidentifikasi sumber daya dan potensi organisasi yang akan mendukung pencapaian 
tujuan. 

 

Monitoring Program 

Seluruh kegiatan yang dilaksanakan perlu dipantau untuk mengetahui apakah program berjalan 
sesuai rencana dan bentuk bimbingan apa yang dibutuhkan untuk memperbaiki kinerja. Pada 
tahap monitoring, penerapan PRA dilakukan untuk hal-hal berikut; 

 Menyediakan informasi tentang perkembangan kegiatan di lapangan. 

 Mengidentifikasi kelemahan/hambatan dan bentuk layanan bimbingan serta supervisi yang 
diperlukan agar memenuhi kinerja yang telah ditetapkan. 

 Menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam rangka peningkatan kualitas dan 
pencapaian target kegiatan.  

 

Evaluasi Program 

Evaluasi merupakan tahapan akhir dari siklus program. Tahap ini dilakukan setelah seluruh 
tahap sebelumnya dilaksanakan dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. Penerapan PRA 
dalam evaluasi dilakukan untuk menggali informasi terkait indikator proses dan hasil dari suatu 
kegiatan. Disamping itu, evaluasi untuk mengukur sejauhmana pencapaian tujuan program 
yang telah disepakati bersama masyarakat. Biasanya evaluasi dikembangkan untuk mengukur 
aspek proses dan hasil/dampak dari program. Proses penelusuran sebaiknya dilakukan oleh 
masyarakat sendiri yang merasakan manfaat dari program yang dikembangkan bersama 
pemerintah, LSM atau lembaga lain mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan 
pendokumentasian. Pada tahap evaluasi, penerapan PRA dilakukan dalam hal-hal berikut; 

 Mengkaji perkembangan atau perubahan yang terjadi dalam masyarakat sebagai akibat dari 
perlakuan program yang dilaksanakan. Biasanya dilakukan dalam jangka waktu tertentu 
(setiap tahun). Kegiatan ini dilakukan dalam rangka perbaikan. 

 Mengkaji tujuan apa saja yang telah dicapai, dan yang belum tercapai serta mengidentifikasi 
kenapa hal itu terjadi. 

 Mengkaji pengaruh program terhadap perubahan masyarakat menyangkut kesejahteraan 
atau dikenal dengan studi dampak (impact study) 

 Menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam kerangka pertanggung-jawaban lembaga 
dan pelaporan terhadap lembaga donor.  
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Analisis Kondisi Desa 

 

 
 
 

 

eknik analisis perencanaan pembangunan desa digunakan untuk mengukur fungsi wilayah 
menyangkut pelayanan, kondisi ekonomi, kesejahteraan dan aktivitas penduduk untuk 
memperoleh dan memanfaatkan pelayanan tersebut. Penggunaan teknik-teknik ini 

didasarkan pada asumsi bahwa masyarakat ditingkat desa paling memahami kondisi dan 
lingkungan setempat. Berbagai teknik digunakan untuk mengukur kondisi desa dengan 
melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya. Teknik-teknik ini digali dari pengalaman proyek 
yang dilakukan oleh Deutsche Gesellshafft fur Technische Usammenarbeit (GTZ), KPDTNT, 
PERFORM, LAKPESDAM. Kemudian penggalian pengalaman CRS Indonesia melalui program 
Capacity Building dan Sustainable Agriculture sejak tahun 2001. Dari pengalaman 
pendampingan Capacity Building Project telah dilakukan ujicoba metodologi pada 10 lembaga 
mitra di lebih 30 desa yang tersebar di Kalimantan Barat, Jawa tengah, Jawa timur, Nusa 
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.  

Hasil dari proses penggalian masalah dan pemahaman konsep perencanaan desa secara 
partisipatif disusun dalam bentuk panduan dan kerangka kerja pembangunan yang berbasis 
pada penguatan kapasitas kelembagaan dan civil society. Kegiatan pengembangan diarahkan 
dalam upaya penanggulangan persoalan yang dihadapi langsung oleh masyarakat pada tingkat 
desa. Dalam bab ini diuraikan beberap teknik analisis yang dapat digunakan untuk memahami 
kondisi desa sebagai bahan untuk penyusunan rencana strategis. 

Berbagai daftar rujukan tentang alternatif metode atau teknik PRA dapat digunakan 
sebagai panduan dalam mengumpulkan dan menganalisis kondisi sosial masyarakat sebagai 
masukan dalam perencanaan pembangunan desa. Salah satu bentuk pengorganisasian yang 
umum digunakan oleh perencana didasarkan jenis informasi yang dikumpulkan dan dianalisis 
dengan teknik PRA. Adapun teknik PRA dapat dikelompokkan sebagai berikut; 

a. Teknik atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data umum yang 
biasa digunakan pada tahap awal pengembangan program atau perencanaan melalui 
penjajagan dan identifikasi awal (eksploratif). 

b. Teknik yang berkaitan dengan tata ruang (spatial) 

c. Teknik yang berkaitan dengan tata waktu  (temporal) 

T 
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d. Teknik yang berkaitan dengan penguatan kelembagaan (institutional development) 

e. Teknik yang berkaitan dengan sosial budaya (socio-culture) 

f. Teknik yang berkaitan dengan masalah-masalah khusus (topikal) seperti masalah 
kemiskinan, penyakit, hama, kesehatan, air bersih dan sebagainya. 

Dalam pengorganisasi teknik-teknik PRA seringkali ditemukan tumpang tindih, karena 
suatu teknik dalam kelompok tertentu bisa tercakup dalam kelompok lain. Misalnya analisis 
tentang pengelompokan masyarakat, seringkali berkaitan dengan aspek tata ruang, penyebaran 
tempat tinggal dan pendapatan. Teknik PRA hanyalah cara untuk mempermudah penggalian 
dan analisis informasi sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dari perencanaan desa atau wilayah 
tertentu. Hal terpenting bagi perencana, untuk memahami setiap teknik yang ada dan memilih 
penggunaannya sesuai dengan keperluan. 

 

Penelusuran Sejarah Desa 

Kegiatan penelusuran sejarah desa dilakukan untuk mengetahui rangkaian peristiwa dan 
kejadian penting di masa lalu yang berpengaruh terhadap struktur dan kondisi sosial 
masyarakat saat ini dan masa yang akan datang. Setiap komunitas memiliki cerita sukses dan 
kegagalan di masa lalu. Sejarah yang membedakan satu kelompok dengan kelompok lainnya, 
Sejarah tidak sekedar tulisan, dan bangunan tetapi juga sesuatu hal yang hidup dalam bentuk 
pikiran, pengetahuan, nilai-nilai, etos kerja masyarakat. Sejarah bukanlah bagian dari identitas 
suatu mayarakat dan catatan “formal” yang tertulis secara sistematis, tetapi peristiwa yang 
hidup, diingat dan diteruskan dari generasi ke generasi melalui cerita lisan. Hal ini menjadi 
bahan kajian untuk memahami sebuah desa.  

Sejarah desa merupakan sumber informasi penting tentang beragam kegiatan yang 
dilakukan masyarakat seperti usaha, perdagangan, pengembangan masyarakat. Hal lain 
menyangkut perubahan akibat bencana alam, perang, masuknya agama, pemindahan 
penduduk, pendatang, hingga masuknya bentuk-bentuk sistem produksi baru. Cara yang paling 
mudah untuk mengidentifikasi perubahan dengan menelusuri secara mendalam setiap pola 
kehidupan masyarakat, seperti mata pencaharian, jumlah penduduk, pembagian peran, sistem 
produksi dari waktu ke waktu. Setelah itu lihat pada bagian mana terjadi perubahan besar 
dalam kehidupan masyarakat. Disamping itu pengungkapan aktor atau pelaku dalam setiap 
perubahan baik individu, kelompok, lembaga atau masyarakat umum. Diharapkan dengan 
memiliki wawasan sejarah desa akan melahirkan program yang relevan dan peka terhadap 
keadaan masyarakat. 

 

Tujuan 

Pengungkapan sejarah desa bertujuan; 



Perencanaan Desa Terpadu | 131  

 Mempelajari latar belakang keadaan (sosial, budaya, ekonomi, politik) dan lingkungan di 
masa lalu dan masa kini.  

 Mengkaji berbagai perubahan masyarakat dan masalah yang dihadapi dalam kurun waktu 
tertentu serta bagaimana mereka menanggapinya.  

 Mengenali topik penting yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di masa lampau dengan 
memberikan penjelasan tentang peristiwa yang muncul berulangkali, peristiwa itu dapat 
diidentifikasikan sebagai topik-topik penting untuk dibahas dalam perencanaan. 

 

Manfaat 

Manfaat penelusuran sejarah desa proses perencanaan diantaranya; 

a. Menceritakan urutan peristiwa dan kejadian penting yang berpengaruh terhadap kehidupan 
masyarakat desa. 

b. Mengungkapkan perubahan yang terjadi dalam suatu masyarakat, masalah yang ada, dan 
cara-cara yang terbangun untuk mengatasinya. 

c. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang sebab dan akibat dari suatu peristiwa 
dalam sejarah kehidupan desa. 

d. Memperkuat kesadaran masyarakat atas keberadaannya untuk menceritakan dan 
mendokumentasikan perjalanan sejarah desa itu. 

 

Langkah-langkah 

Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengungkapkan sejarah desa sebagai berikut; 

1. Lakukan pengumpulan data dan profil desa yang tersedia, biasanya di dalamnya mengulas 
secara umum tentang rekaman sejarah dan pembentukan desa bersangkutan. 

2. Penelusuran dimulai dengan nama desa atau kampung dan penentuan patokan waktu awal 
yang akan diungkapkan serta kejadian paling lama yang masih diingat.  

3. Lakukan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat yang diangap tahu tentang kondisi 
dan sejarah desa. Jika dimungkinkan lakukan diskusi dengan mengundang beberapa tokoh 
dan pemuka masyarakat untuk menceritakan tentang peristiwa dan kejadian desa di masa 
lalu yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan saat sekarang. 

4. Buatlah pada lembar kertas lebar, kolom yang menjelaskan urutan waktu dan deskripsi 
peristiwa yang terjadi. Penulisan urutan waktu dapat dilakukan berdasarkan tahun dan 
peristiwa atau kejadian yang dianggap penting. Jika sulit ditetapkan secara pasti waktu 
kejadiannya, dapat ditetapkan melalui perkiraan dan rentang waktu lima atau sepuluh 
tahun. Atau menuliskan kata “tidak ingat” pada kolom waktu. 
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5. Deskripsikan secara tegas masalah dan kondisi yang terjadi serta sebab akibat dari peristiwa 
yang telah terjadi. Ungkapkan pula pelaku, hubungan sosial, hal-hal positif dan negatif dari 
kehidupan di desa bersangkutan 

6. Beberapa peristiwa penting dalam penelusuran sejarah desa diantaranya; 

 Pembangunan infrastruktur (jalan, sekolah, irigasi dll) 

 Pengenalan makanan baru 

 Berjangkitnya wabah penyakit 

 Kekeringan dan kelaparan 

 Perubahan wilayah kelola 

 Intervensi perusahaan 

 Perubahan penggunaan lahan 

 Perubahan administrasi pemerintahan 

 Masuknya agama 

 Masuknya listrik, koran, telepon 

 Hal lain yang mempengaruhi perubahan 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggali informasi lebih lanjut; 

Peristiwa apa yang paling berpengaruh dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik dan 
budaya masyarakat? 

Siapa saja aktor yang berperan dalam perubahan baik dari luar maupun dalam desa? 

Golongan atau kelompok mana yang dominan dalam perubahan itu? 

Bagaimana sikap dan tindakan masyarakat terhadap peristiwa perubahan? 

 

Pemetaan Wilayah 
Pemetaan wilayah (sketsa desa) menyangkut gambaran tata ruang tentang potensi dan 
masalah yang ada dalam suatu wilayah pembangunan misalnya dusun, desa, kecamatan atau 
hamparan adat. Peta wilayah berguna untuk memperoleh pandangan cepat tentang apa yang 
terdapat di wilayah itu serta meneliti pola ruang, penggunaan lahan termasuk pertanian dan 
fasilitas umum. Peta bermanfaat bagi perencana untuk melihat pola penyebaran penduduk, 
penggunaan lahan, transportasi, dan hambatan yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam 
penerapannya digunakan alat atau bahan, seperti peta atau foto wilayah. Pemetaan dapat 
dilakukan secara sederhana dengan menggambarkan batas wilayah dan kelengkapan 
infrastruktur zona geografis yang ada. Bentuknya berupa gambar grafis atau foto yang 
mengilustrasikan potensi dan masalah yang dituangkan dalam bentuk simbol atau tanda yang 
dilengkapi dengan keterangan lengkap dan mudah dipahami. 
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Gambar:  Peta Wilayah Desa 

 

 

Jenis informasi yang dapat diungkapkan melalui kegiatan pemetaan sangat tergantung 
tahapan penggalian informasi dan jenis peta yang akan dibuat. Secara garis besar jenis 
informasi pemetaan yang dapat digali yaitu; 

a. Peta Umum wilayah. Peta ini dibuat untuk melihat keadaan desa secara umum menyangkut 
sumber daya sarana dan prasarana yang ada di desa seperti kondisi topografis (kemiringan 
tanah, padang, perbukitan), luas dan tata letak kebun, penyebaran daerah pemukiman, 
hutan, lahan kritis, sumber mata air, pasar, sekolah, posyandu, puskesmas dan jalan desa. 

b. Peta khusus (topikal dan tematik). Peta ini dibuat untuk menggali sebuah wilayah 
berdasarkan aspek-aspek atau topik pengembangan tertentu, misalnya pertanian, 
perdagangan, industri, peternakan, perikanan, ekonomi dan sebagainya. Termasuk di 
dalamnya pembuatan peta untuk aspek keagamaan, kemasyarakat, pendidikan, kesehatan, 
seperti penyebaran agama, penyebaran penduduk atau bahasa. Hal yang akan digali 
berkaitan berbagai sumber daya yang ada, masalah  serta harapan mengenai keadaan 
tersebut. 

c. Peta Sub Topikal. Peta ini dibuat untuk melihat secara lebih spesifik tentang fenomena dan 
aspek yang perlu digali lebih dalam. Misalnya pemetaan penyebaran hama penyakit padi, 
penyebaran wabah demam berdarah, penggolongan masyarakat dalam suatu wilayah 
tertentu. 
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Tujuan 

Pemetaan kondisi sosial bertujuan untuk menyediakan informasi dasar yang diperlukan untuk 
mengetahui kondisi dan potensi yang dimiliki suatu daerah atau wilayah dalam bentuk peta 
atau foto yang menunjukkan penggunaan lahan, ketersediaan prasarana, transportasi dan 
hubungan dengan wilayah lainnya. Dengan adanya peta sosial yang menggambarkan kondisi 
dan potensi yang dimiliki suatu wilayah akan memudahkan perencana, fasilitator dan 
masyarakat untuk memperkirakan rencana pengembangan yang akan dilakukan dalam wilayah 
atau desa itu. 

 

Manfaat 

Manfaat pemetaan wilayah desa diantaranya; 

a. Menggambarkan secara jelas potensi dan masalah yang berada dalam suatu lokasi atau 
wilayah pembangunan tertentu. 

b. Mengetahui kondisi nyata yang digambarkan secara sederhana untuk menilai kondisi sosial 
dan ekonomi sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kebutuhan pengembangan 
sumber daya manusia di lokasi itu. 

c. Memberikan informasi awal tentang potensi, sumber daya, dan masalah yang 
mengindikasikan aspek-aspek utama yang perlu ditingkatkan dan diintegrasikan dengan 
bidang atau sektor lainnya. 

d. Memberikan pandangan cepat tentang aktivitas ekonomi utama dan usaha masyarakat 
serta pelayanan yang tersedia di desa. 

e. Menggambarkan tapal batas yang disepakati masyarakat yang dapat mencegah konflik 
antardesa. 

f. Menjadi bahan masukan berharga bagi keperluan evaluasi sebuah program pembangunan. 

 

Langkah-langkah 

Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk membuat peta sebagai berikut; 

1. Siapkan foto atau peta wilayah yang akan menjadi objek atau wilayah pengembangan 
program. Biasanya setiap desa memiliki peta wilayah yang menggambarkan batas-batas 
dusun, RT/RW, aliran sungai, jalan, pasar dan sarana sosial. Jika tidak tersedia dapat dibuat 
sendiri dalam bentuk sketsa atau gambaran sederhana yang menunjukkan batas-batas 
wilayah dan kelengkapan lain yang menjelaskan kondisi sosial, potensi dan masalah dalam 
bentuk simbol atau tanda. 

2. Identifikasi potensi dan masalah yang ada secara teliti dan lengkap. 
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3. Tentukan teknik visualisasi yang akan digunakan dalam bentuk simbol, tanda dan 
keterangan yang dianggap penting. Visualisasi harus mempertimbangkan detail informasi 
dan kemudahan pengamatan. 

4. Latakkan simbol, foto atau deskripsi dalam peta sesuai dengan lokasi di mana potensi dan 
masalah ditemukan di samping peta. 

5. Buatlah garis atau simbol yang menunjukkan aksesibilitas suatu daerah terhadap fungsi 
pelayanan berdasarkan fasilitas jalan yang ada. 

6. Gambarkan beberapa lokasi spesifik yang menunjukkan pemanfaatan lahan seperti; 
pemukiman penduduk, aliran sungai, hutan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, 
pesisir pantai, dataran tinggi-rendah dsb. 

7. Tambahkan beberapa simbol yang menunjukkan prasarana sosial seperti masjid, jembatan, 
pos pelayanan kesehatan, sekolah, pabrik, pasar dan sarana pengairan.  

8. Berikan uraian atau penjelasan tentang maksud dan tujuan visualisasi berkaitan dengan 
program yang akan dilakukan. 

 

Transek 

Transek adalah gambaran penampang atau irisan suatu lokasi atau wilayah tertentu yang dapat 
memberikan petunjuk tentang keragaman agro-ekosistem suatu wilayah. Transek digunakan 
pula untuk membuat zona suatu potensi ekologi yang dominan, misalnya pertanian dan hutan. 
Analisis transek pada dasarnya untuk menggali informasi lebih dalam terhadap potensi ekologi 
suatu wilayah terutama potensi yang ada di permukaan dan di dalam tanah.  

Data dan informasi transek diperoleh melalui perjalanan dan observasi menyusuri jalan-
jalan yang ada dalam suatu wilayah perencanaan. Transek membantu fasilitator dan 
masyarakat untuk melihat dari dekat potensi dan hal-hal penting yang mungkin relevan sebagai 
masukan dalam menetapkan kebutuhan yang bersifat khusus. Misalnya di wilayah yang 
memiliki potensi hutan jati, kemungkinan analisis diarahkan pada konservasi alam di sekitar 
hutan lindung. Transek akan optimal, jika dilakukan secara teliti, hati-hati, mendalam dan 
dirumuskan secara bersama dengan masyarakat di wilayah bersangkutan. 

 

Tujuan 

Analisis transek bertujuan untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan perencana atau 
masyarakat tentang kondisi dan potensi yang dimiliki suatu wilayah. Data transek menunjukkan 
informasi lain berupa topografi, iklim, penggunaan lahan, jenis tanaman atau komoditas yang 
ada, jenis tanah, air, dan sumber daya alam lainnya. Informasi umum yang dikumpulkan 
memudahkan dalam membuat prakiraan rencana pengembangan yang akan dilakukan dalam 
wilayah tertentu sesuai dengan karakteristik alam dan lingkungan. 
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Manfaat 

Manfaat analisis transek dalam proses perencanaan diantaranya; 

a. Memberikan penjelasan dalam bentuk deskripsi topografis tentang sumber daya alam dan 
potensi yang berada dalam suatu lokasi atau wilayah pembangunan tertentu. 

b. Cara yang praktis dalam melakukan pengamatan, analisis dan memahami situasi. 

c. Memberikan informasi yang cukup akurat tentang potensi dan kondisi alam yang 
mengindikasikan jenis tanah, tanaman pangan, iklim, dan potensi lain yang dapat 
dikembangkan. 

d. Membantu meminimalisasi kesalahan alokasi pembangunan dalam suatu desa 

e. Panduan bagi perencanaan wilayah untuk menetapkan peruntukan daerah dengan tetap 
mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kelestarian sumber daya dan lingkungan 
hidup.  

 

Langkah-langkah  

Transek dilakukan melalui perjalanan di desa bersama informan terpilih ke lokasi tertentu yang 
ditetapkan sebelumnya. Perjalanan ini membantu mengamati langsung, mendapatkan 
informasi baru yang bermanfaat untuk perencanaan. Langkah-langkah yang dilakukan untuk 
membuat transek sebagai berikut; 

1. Tentukan satu atau dua lokasi yang akan diamati berdasarkan peta yang tersedia dan 
dipandang memiliki potensi dan masalah yang dapat mewakili seluruh ekosistem utama di 
wilayah tersebut. 

2. Lakukan pengamatan atau observasi melalui perjalanan menyusuri daerah yang telah 
ditentukan mencatat kondisi alam, pemukiman dan situasi yang ada. 

3. Identifikasi seluruh potensi sesuai agro-ekosistem secara rinci dengan menggambarkan 
penampang atau irisan di daerah itu dalam kertas grafik mencakup; topografi, keadaan 
iklim, profil tanah, jenis sumber daya, permasalahan dan potensi pengembangan. 

4. Berikan uraian atau penjelasan tentang kondisi sumber daya dari setiap bagian dari 
penampang dalam bentuk gambar grafis dan matrik. 

 

Hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan transek diantaranya; (a) 
Lingkungan makro, mencakup tanah, air sumber daya dan pemanfaatan untuk kesejahteraan 
masyarakat; (b) Teknologi yang digunakan masyarakat terkait dengan kegiatan ekonomi seperti 
irigasi, pasca panen, budidaya, diversifikasi dan konservasi hutan; (c) Kegiatan non pertanian 
seperti perdagangan, industri kecil, pendidikan, dan pertambangan. (d) Potensi dan masalah 
yaitu hubungan kondisi alam yang dimiliki dengan aktivitas vital dari kehidupan masyarakat 
desa. 
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Gambar:  Penampang Transek 

 

Sketsa Kebun 

Kebun atau ladang merupakan bagian dari kehidupan petani di desa-desa terutama bagi para 
petani kecil (subsisten) yang tidak memiliki penghasilan lain selain dari kebun. Sebagian besar 
hidupnya dihabiskan untuk mengerjakan kebun yang dimiliki dalam upaya memenuhi 
kebutuhan sehari-hari. Pengetahuan yang mendalam tentang kebun yang dikelolanya menjadi 
informasi yang sangat berharga bagi pengembangan komoditas dan ‘orang luar’ yang 
membutuhkannya. Di samping itu, pengetahuan yang dimiliki masyarakat menjadi bahan yang 
berharga dalam memahami pola pemanfaatan lahan pertanian di perdesaan. 

Upaya pemberdayaan masyarakat di perdesaan yang notabene berbasis pertanian 
seringkali dimulai dengan usaha kebun dengan anjuran untuk menanam jenis tanaman baru 
dan perubahan yang diyakini lebih efektif dan produktif dalam meningkatkan pendapatan 
petani. Oleh karena itu, perlu dipahami secara mendalam kondisi dan karakteristik lahan atau 
kebun yang akan menjadi masukan dalam pengembangan pertanian. 

Sketsa kebun merupakan salah satu teknik PRA untuk menggali informasi secara mendalam 
melalui penggambaran keadaan kebun pada lokasi-lokasi tertentu, mencakup berbagai aspek 
berkaitan dengan kegiatan pengelolaan lahan.  

Pembuatan sketsa kebun merupakan penggambaran yang lebih jelas berdasarkan 
informasi yang diperoleh selama kegiatan proyek, terutama yang berhubungan dengan jenis 
tanaman dan pola tanam di kebun. Pembuatan sketsa kebun dilakukan oleh petani melalui 
kegiatan diskusi bersama didampingi fasilitator. 
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Tujuan 

a. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh gambaran lebih rinci tentang kondisi dan 
penggunaan lahan kebun petani berdasarkan informasi yang bersifat fisik dan non-fisik serta 
yang teramati selama kegiatan identifikasi dan diskusi bersama petani. Informasi fisik akan 
memberikan gambaran tentang potensi dan berbagai sumber daya yang ada dan tersedia di 
lokasi kebun baik yang sudah atau belum dimanfaatkan. 

b. Teknik sketsa kebun bertujuan untuk memperoleh informasi aspek-aspek pengelolaan lahan 
di suatu wilayah. Aspek-aspek yang berbeda akan dibandingkan dengan lokasi lainnya sesuai 
dengan topik yang digali. Misalnya perbandingan pengelolaan lahan di lokasi yang terletak 
di dalam dan di luar kawasan hutan lindung. 

 

Manfaat 

Manfaat pembuatan sketsa kebun diantaranya; 

a. Menggambarkan secara jelas potensi dan karakteristik yang berada dalam suatu lokasi atau 
lahan pertanian/kebun tertentu dalam suatu desa. 

b. Kesempatan bagi masyarakat khususnya petani untuk berbagi informasi dan pengalaman 
tentang pemanfaatan dan produksi yang dihasilkan oleh kebun masing-masing. Kemudian 
memikirkan kembali keadaan kebun itu sebagai dasar untuk peningkatan produktivitas dan 
pemanfaatan di masa depan. 

c. Menggerakkan proses penyadaran dan mendorong motivasi petani melalui pengkajian 
bersama masyarakat terhadap gejala yang muncul selama proses diskusi pembuatan sketsa 
kebun. 

d. Memberikan pandangan cepat tentang jenis dan pola tanaman untuk kepentingan 
perencanaan pengelolan kebun baik di tingkat keluarga, dusun hingga desa. 

e. Memberikan masukan terhadap pemanfaatan lahan kebun untuk kepentingan perencanaan 
pembangunan sarana air bersih, MCK dan sumur. 

f. Alat bantu dalam kegiatan perencanaan kebun dengan menggambarkan kebun yang dicita-
citakan petani. 

g. Teknik ini dapat dipakai untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan 
kebun dari waktu ke waktu. 

 

Jenis informasi yang digali 

Jenis informasi yang dikumpulkan melalui pembuatan sketsa kebun meliputi informasi fisik dan 
non fisik serta aspek pertanian yang lingkupnya sangat spesifik. 



Perencanaan Desa Terpadu | 139  

 Informasi fisik berupa pola tanam, luas lahan jenis-jenis tanaman, praktek konservasi, tata 
letak prasarana, seperti rumah, persemaian, kandang, sumur, MCK, sumber air, dan saluran 
air serta pembagian lahan untuk tanaman keras dan tanaman lainnya. 

 Informasi non-fisik mencakup tingkat pendapatan yang diperoleh petani dalam menjual 
hasil kebunnya, bimbingan dan penyuluhan yang dibutuhkan, rencana pengelolaan kebun 
yang dimiliki petani, teknologi pertanian (tradisional) di wilayah tertentu. Informasi non-
fisik dapat berupa penjelasan kegiatan yang telah, sedang dan akan dikerjakan di lokasi 
kebun tersebut. 

 Informasi khusus mencakup berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, seperti status 
tanah, tenaga kerja yang dibutuhkan, pengetahuan dan keterampilan bertanam, 
pengelolaan kesuburan tanah yang dirasakan petani dan sebagainya. 

 

Langkah-langkah 

Sebelum pembuatan sketsa kebun terlebih dahulu dilakukan persiapan untuk mengamati 
kondisi awal kebun yang berada di desa tersebut. Oleh karena itu, tim perlu menetapkan 
kriteria lokasi kebun yang akan diamati bersama masyarakat. Kriteria pemilihan lokasi atau 
kebun yang disepekati oleh tim bersama masyarakat bahwa kebun tersebut dapat mewakili dan 
menunjukkan karaktersitik keanekaragaman cara pengelolaan.  

Proses  kesepakatan ini dilakukan untuk menghindari bias dari masyarakat, pemerintah 
desa atau pihak lain yang mungkin akan memperlihatkan kebun percontoh saja, yang dianggap 
memiliki perlengkapan prasarana lain, seperti MCK atau sumur. Pengamatan awal dapat 
dilakukan secara bersamaan dengan penerapan teknik lainnya terutama transek.  

Berikut diuraikan langkah-langkah dalam pembuatan sketsa kebun; 

1. Mengidentifikasi dan memilih kebun yang akan diamati secara mendalam. Pemilihan dapat 
dilakukan dengan menetapkan satu contoh kebun untuk setiap 8-10 kebun yang ada. 

2. Pemilihan dapat dilakukan dengan mengikuti lintasan yang dibuat dalam penelusuran 
transek yang masing-masing memperlihatkan kondisi yang berbeda.  

3. Tim bersama masyarakat melakukan perjalanan menuju lokasi, kemudian melakukan 
pengamatan terhadap lokasi kebun dan mencatat hasilnya berdasarkan masukan dari 
masyarakat. 

4. Buatlah kesepakatan tentang simbol-simbol yang akan digunakan sketsa lokasi kebun 
(seperti yang dilakukan dalam pemetaan). Tetapkan karakter simbol itu agar mudah 
dipahami dengan memberikan warna. 

5. Sketsa digambar bersama melalui proses diskusi dengan memberikan kesempatan yang luas 
kepada petani untuk membuatnya. Pada tahap awal gambarlah  batas-batas lokasi kebun 
dan arah mata angin sebagai pedoman pembuatan sketsa. Kemudian, seluruh informasi 
yang diperoleh dari hasil pengamatan digambarkan secara rinci baik tata letak berbagai 
tanaman untuk jenis tanaman tahunan atau musiman serta pola tanamnya. Gambarkan 
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pula, jenis hewan, letak rumah, pagar pembatas, sarana air bersih, MCK, kandang dan 
sebagianya.  

6. Berikan uraian atau penjelasan tentang maksud dan tujuan visualisasi dalam kaitannya 
dengan program yang akan dilakukan.  

 

Pembuatan sketsa kebun membutuhkan waktu sekitar 3 – 4 jam tergantung pada luas lokasi yang 
akan ditelusuri. Pembuatan sketsa kebun dapat dibuat di lapangan pada saat penelusuran 
berlangsung atau melalui pertemuan bersama petani pemilik kebun. Cara pengambilan langsung 
dilokasi akan menghasilkan informasi lebih rinci dan lengkap mencakup kondisi fisik dan non-fisik. 
Apabila keluarga petani memiliki lebih dari satu petak kebun yang letaknya terpisah satu dengan 
yang lainnya, maka sketsa digambar dengan berpatokan pada letak rumah pemilik kebun, 
Pembuatan sketsa kebun lebih baik dilakukan oleh lebih dari satu orang untuk memperoleh hasil 
yang komprehensif. Dalam diskusi dioptimalkan masukan dari seluruh peserta pemilik kebun, 
pengamat, pencatat, penggambar dan masyarakat lainnya yang ikut mendampingi. 

 

 

Kalender Musim 

Pada umumnya kehidupan masyarakat desa mengikuti alur atau pola kegiatan yang sama dan 
sejenis serta terjadi secara berkala. Daur kehidupan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat 
tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi alam terutama musim. Kalender musim tidak hanya 
ditafsirkan secara sempit untuk menjelaskan iklim saja, tetapi mencakup semua aspek kegiatan 
masyarakat mengikuti pola-pola tertentu secara berkala. Jadi mungkin saja ada musim kawin 
dan cerai, musim tanam, musim pesta adat, dan musim kerja. Pengenalan terhadap pola-pola 
musiman akan memahami denyut nadi kehidupan masyarakat serta memperoleh informasi 
yang kaya sebagai pertimbangan perencanaan program. 

Kalender musim dibuat untuk memberikan pemahaman tentang sistem kehidupan dan 
kondisi alam di desa. Kalender musim menggambarkan pola kehidupan masyarakat setiap bulan 
seperti curah hujan, pola tanam, pengolahan lahan, panen, permintaan tenaga kerja, penyakit 
tanaman, dan ketersediaan pangan. Kalender musim juga bermanfaat untuk mengetahui 
tentang pendapatan penduduk, harga, hutang dan sebagainya 

Data dan informasi kalender musim dapat diperoleh melalui wawancara dengan berbagai 
informan atau berdiskusi dengan masyarakat langsung. Biarkan masyarakat sendiri yang 
menceritakan pengalaman sulit dihadapi pada bulan-bulan tertentu. Galilah dari berbagai 
sumber, kemudian buatlah penggabungan dalam bentuk diagram yang menggambarkan 
urutan, siklus musim dan konsekuensi yang terjadi. 

Jenis informasi yang dapat digali bersifat spesifik. Masalah musiman dan cara penyelesaian 
selama periode atau musim tanam tertentu serta keterkaitan dengan topik lain.  Informasi yang 
digali antara lain; 
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 Penanggalan atau sistem kalender yang dipakai masyarakat. 

 Iklim, curah hujan, ketersediaan air. 

 Pola tanam/panen, biaya pertanian, hasil pertanian dan tingkat produksi 

 Ketersediaan pangan dan pakan 

 Masalah hama dan penyakit tanaman atau ternak 

 Kesehatan dan kebersihan lingkungan 

 Pola konsumsi, produksi dan investasi 

 Ketersediaan tenaga kerja 

 Kegiatan sosial, adat, agama dll 

 

Tujuan 

a. Mengetahui pola kehidupan masyarakat berikut kegiatan, masalah serta hal-hal yang 
berulang dalam kurun waktu tertentu. 

b. Mengkaji pola pemanfaatan waktu oleh masyarakat, sehingga dapat diketahui waktu luang 
dan saat sibuk bekerja, bercocok tanam, kegiatan lain dibidang sosial, agama dan adat 
istiadat. 

c. Memberikan informasi secara mendalam dengan berpatokan pada jangka waktu tertentu. 
Teknik ini dapat mempertajam analisis dari informasi yang diperoleh melalui teknik 
sebelumnya, misalnya kecenderungan dan perubahan. 

d. Memahami keadaan desa dan mencari fokus atau tema kegiatan masyarakat yang penting 
untuk perencanaan program. 

e. Mendiskusikan kemungkinan penawaran terhadap pola perubahan yang diperlukan, 
misalnya untuk pola tanam, jika dalam waktu tertentu tidak sesuai dan tidak 
menguntungkan. 

 

Manfaat 

a. Media belajar bagi petani dalam melakukan pengkajian keadaan usaha tani. Melalui teknik 
ini dapat diketahui masa-masa sulit dan baik serta keadaan yang terjadi pada masa itu. 

b. Informasi yang diperoleh menjadi bahan masukan dalam pembuatan perencanaan program. 
Dalam bidang pertanian kalender musim bermanfaat untuk mengetahui pola tanam dan 
pola panen pada jenis komoditas tertentu. Di bidang kesehatan kalender musim 
memberikan gambaran tentang musim atau kecenderungan terjangkitnya wabah penyakit 
tertentu. 



142 | Perencanaan Desa Terpadu 

c. Teknik ini bermanfaat untuk melakukan penilaian menyangkut tawaran program, misalnya 
penanaman jenis tanaman, pengenalan varietas baru, perubahan pola tanam, antisipasi 
terhadap hama atau anjuran tanam serentak. 

 

Gambar:  Kalender Musim 

 

 

 

Langkah-langkah  

1. Tentukan pokok bahasan atau topik yang akan didiskusikan bersama masyarakat. Misalnya 
kegiatan pertanian, keadaan masyarakat, ketersediaan pangan, pola tanam dan 
permasalahnnya, penyakit atau hama tanaman, penghasilan dan pengeluaran penduduk. 

2. Sepakati simbol-simbol yang akan digunakan dalam pencatatan dan penilaian kalender 
musim  

3. Buatlah bagan kalender musim berupa garis mendatar utnuk keterangan waktu misalnya 
bulan dalam satu tahun, serta garis atau kolom tegak vertikal untuk keterangan topik yang 
akan didiskusikan. 

4. Buatlah kesepakatan dengan masyarakat tentang titik awal waktu dimulainya pembahasan. 
Misalnya januari atau bulan september atau waktu berdasarkan penanggalan tradisional 
yang dikenal oleh masyarakat setempat. 
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5. Jika ternyata peserta atau anggota kelompok mengalami kesulitan dalam mengisi bagan 
kalender, fasilitator dapat memberikan contoh sebuah “kalender” yang sudah dibuat oleh 
desa atau kelompok lain.  

6. Diskusikan tentang data atau informasi yang perlu diketahui, misalnya, curah hujan, kondisi 
tanah, musim hujan, pola tanam, panen, jenis tanaman, produksi barang atau jasa dan 
sebagainya. 

7. Selama pengisian kalender, berikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengisi gambar 
dan penilaiannya secara aktif. Mintalah penjelasan dalam bentuk keterangan dan biarkan 
masyarakat untuk menyempurnakan sendiri gambar dari bagan tersebut. 

8. Dalam memfasilitasi pengisian kalender musim, kuantitas bukan satu-satunya aspek yang 
penting tetapi pengenalan pola musiman jauh lebih bermanfaat. 

9. Setelah kalender terisi, mintalah masyarakat untuk menganalisis dan menafsirkan kalender 
tersebut. Ajukan pertanyaan kritis untuk menggerakkan proses pemahaman terhadap pola 
musim yang terjadi. 

10. Dokumentasikan kalender musim yang dibuat beserta hasil analisisnya dalam kertas lebar. 

 

a. Penggunaan penanggalan tradisional sangat membantu bagi masyarakat yang merasa asing 
dan lebih mudah dipahami bagannya. Misalnya di daerah yang menggunakan penanggalan 
Islam mungkin lebih akrab dengan penanggalan Arab yang bisa dimulai dari bulan Muharam 
atau Syawal. Di NTT bulan Januari bisa disebut bulan satu, bulan Februari disebut bulan dua 
dst. 

b. Hindari penggunaan sistem kalender yang kurang dipahami masyarakat karena fasilitator 
kurang memahaminya. Masyarakat kurang bisa menerima sehingga informasi yang terekam 
kurang tepat. 

c. Kalender musim dapat digunakan untuk tujuan menggali fokus kegiatan masyarakat dan untuk 
menawarkan perubahan. Sebaiknya pembuatannya melibatkan masyarakat dalam jumlah 
cukup besar. Bagilah peserta dalam beberapa kelompok untuk membahas tema-tema tertentu 
yang diminati, sehingga dapat dibuat lebih dari satu kalender musim kemudian masing-masing 
kelompok membandingkannya sehingga dihasilkan susunan kalender yang terpadu. 

 

Analisis Hubungan Kelembagaan  

Dalam setiap desa pasti terdapat kelompok, organisasi atau lembaga formal dan informal yang 
berdiri sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Paling tidak ada tiga jenis kelembagaan 
masyarakat yaitu; (a) organisasi yang didirikan berdasarkan inisiatif, didukung dan 
dipertahankan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya, kongsi, julo-julo, 
kelompok swadaya perempuan dan lembaga adat. (b) organisasi yang muncul dan tumbuh atas 
inisiatif masyarakat dan didukung secara operasional dan finansial oleh pihak luar, misalnya 
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lumbung pilih, nagari. (c) organisasi yang dibentuk oleh pihak luar bukan atas inisiatif 
masyarakat setempat, misalnya posyandu, karang taruna, PKK dan sebagainya.  

Analisis pelaku atau hubungan kelembagaan merupakan cara yang dapat ditempuh untuk 
mengetahui keterlibatan orang, kelompok, organisasi atau lembaga lain dalam program 
pemberdayaan di suatu wilayah atau desa. Cara ini juga digunakan untuk mengumpulkan 
informasi penting tentang tingkat atau kekuatan hubungan para pelaku yang dijelaskan melalui 
garis kerjasama timbal balik. Biasanya jaringan dan kekuatan hubungan itu dikembangkan 
dalam bentuk sosiometri yang menggambarkan organisasi yang terlibat, seperti organisasi 
kepemudaan, lembaga adat, pemerintah, LSM, ormas, media dan sebagainya.  

 

Tujuan 

Analisis pelaku bertujuan untuk menyediakan informasi dasar yang diperlukan untuk 
mengetahui para pelaku (stakeholders) yang terlibat dalam program beserta kekuatan dari 
hubungan timbal balik yang terjalin. Dalam konteks perencanaan, analisis pelaku ditujukan 
untuk mengetahui siapa saja (individu, kelompok dan organisasi) yang langsung atau tidak 
langsung terlibat dan berpengaruh terhadap jalinan kerjasama yang menjadi sasaran dalam 
program. 

 

Manfaat 

Manfaat analisis pelaku dalam proses perencanaan diantaranya; 

a. Membantu proses identifikasi kelompok, organisasi atau lembaga yang terlibat dalam 
pembangunan. 

b. Menggambarkan secara spesifik pola hubungan sosial antarpelaku yang menjadi masukan 
menyangkut kepemimpinan, peningkatan kemampuan tugas, dan tim kerja.  

c. Membantu mengambarkan kekuatan hubungan kelembagaan lokal dalam memecahkan 
masalah dan konflik yang terjadi. 

d. Memberikan pemahaman tentang peranserta masyarakat baik perempuan atau laki-laki 
dalam lembaga formal dan informal 

e. Memahami cara masyarakat desa membuat prioritas terhadap kegiatan lembaga yang ada 
di wilayahnya dan memberikan penilaian tentang kontribusi dalam meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. 

 

Jenis informasi yang digali 

Jenis informasi yang dikumpulkan mengenai kelembagaan menyangkut sejarah dan eksistensi 
kelompok atau organisasi lokal yang dikenal masyarakat. Lembaga formal dan non-formal yang 
memiliki peluang untuk mengembangkan kegiatan masyarakat, seperti, pemerintah desa, BPD, 
KUD, PPL, lembaga agama, dan LSM. Lembaga khusus yaitu informasi mengenai kelompok atau 
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organisasi yang bergerak dibidang tertentu secara spesifik, misalnya lembaga yang bergerak 
dibidang pertanian, perkebunan, hutan lindung, industri kerajinan, kesehatan dan lembaga 
adat. 

Sumber informasi utama langsung dapat diperoleh dari warga masyarakat terutama yang 
secara langsung atau tidak langsung memiliki pengalaman dalam kegiatan yang pembangunan 
desa. Informasi lain melalui data sekunder seperti profil desa atau profil lembaga bersangkutan. 

 

Langkah-langkah  

Langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam analisis hubungan kelembagaan sebagai berikut; 

1. Jelaskan dan tetapkan tujuan dari analisis pelaku yang terlibat dalam program. Gunakan 
hasil analisis sebelumnya terutama menyangkut fokus wilayah pengembangan.  

2. Tanyakan kepada penduduk desa lembaga apa yang berperan termasuk organisasi pemuda, 
pemerintah, kelompok perempuan dan catatlah pada kertas lebar. Identifikasi pelaku yang 
terlibat dalam program sesuai dengan kriteria yang telah disepakati.  

3. Buatlah daftar orang, jenis, kelompok atau organisasi yang selama ini dikenal dan 
berhubungan dengan masyarakat. Diskusikan kegiatan atau program yang telah 
dikembangkan oleh lembaga yang ada di desa, seperti Posyandu dengan kegiatan pelayanan 
kesehatan, KUD dengan simpan pinjamnya, pesantren sengan kegiatan pendidikannya, dsb. 

4. Buatkan diagram venn yang menunjukkan pola hubungan antarpelaku secara bebas. 
Gunakan simbol, warna atau garis yang menunjukkan kualitas hubungan masing-masing. 
Jika hubungan kedua kelompok itu baik, maka diberi warna hijau atau menggunakan simbol 
banyaknya garis (3 garis). Sebaliknya, jika hubungannya buruk dan cenderung bertentangan 
dapat digambarkan dengan garis putus-putus atau menggunakan warna merah. Gunakan 
simbol pola hubungan tersebut secara konsisten dengan memilih pola warna atau jumlah 
garis untuk menunjukkan tingkat hubungan. 
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Gambar:  Hubungan antarpelaku/kelembagaan 

 

 

 

Analisis Mata Pencaharian  

Analisis mata pencaharian atau “pekerjaan” berkaitan erat dengan pola kehidupan masyarakat 
desa dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Mata pencaharian merupakan 
unsur yang menyatu dan menjadi bagian dari masyarakat. Pengalaman menunjukkan, bahwa 
skema mata pencaharian masyarakat suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, 
budaya, ekonomi dan adat istiadat yang berlaku. Berbagai pilihan atau pergantian mata 
pencaharian terjadi karena tarik-menarik tata nilai dan perubahan sosial yang dominan.  

Analisis mata pencaharian sangat penting dalam memahami kondisi sosial ekonomi 
masyarakat dalam memecahkan persoalan kebutuhan dasar dan kemiskinan. Mata pencaharian 
dapat dijadikan fokus perencanaan program terutama untuk mendesain kebutuhan program 
pemberdayaan dengan menyerap aspirasi masyarakat desa. 

Teknik analisis mata pencaharian merupakan salah satu teknik PRA yang digunakan untuk 
mengenali dan menelaah keadaan atau kecenderungan kehidupan masyarakat suatu 
wilayah/desa dalam aspek mata pencaharian. Teknik ini dapat dilakukan sendiri oleh 
masyarakat melalui kegiatan menggali informasi dan pembuatan tabel jenis mata pencaharian. 
Fasilitator hanya bertindak memberikan bimbingan masyarakat agar mampu mempertajam 
analisis dari data yang telah dikumpulkan.  
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Tujuan 

a. Mengetahui komposisi atau jenis-jenis mata pencaharian, pola pembagian kerja, tingkat 
penghasilan dan pengeluaran masyarakat desa. 

b. Memahami kekuatan menyangkut potensi, ragam permasalahan, keadaan terkait dengan 
sejumlah pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat desa, misalnya, aspek pasar dan 
pemasaran, ketersediaan bahan baku, teknologi serta tenaga kerja yang dibutuhkan. 

c. Memberikan gambaran tentang masalah dan kebutuhan masyarakat untuk perencanaan 
program dalam upaya meningkatkan pendapatan dan sosial ekonomi desa.  

 

Manfaat 

a. Menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan desa terkait dengan 
peningkatan pendapatan dan pembagian kerja masyarakat. 

b. Memberikan masukan kepada masyarakat dalam menetapkan kelayakan suatu kegiatan 
atau bidang pekerjaan tertentu di masa yang akan datang disesuaikan dengan sistem nilai 
dan sumber daya yang tersedia di desa. 

c. Memberikan informasi dasar untuk melihat keberadaan dan komposisi masyarakat desa 
baik laki-laki maupun perempuan yang memasuki sektor kegiatan atau pekerjaan tertentu. 

 

Jenis informasi yang digali 

a. Jenis data yang digali dari masyarakat dikaji melalui teknik kuantitatif maupun kualitatif.  

b. Informasi yang dikumpulkan menyangkut jenis pekerjaan masyarakat dibidang pertanian, 
tanaman pangan peternakan, perikanan dan perkebunan. 

c. Mata pencaharian di luar bidang pertanian, seperti industri, perdagangan, tenun, 
pertukangan, galian batu, gerabah atau pengrajin logam. 

d. Mata pencaharian dibidang jasa, seperti buruh tani, tukang cukur, dukun bayi, atau 
transportasi. 

e. Keadaan pasar dan pemasaran. 

f. Ketersediaan bahan baku. 

g. Ketersediaan tenaga kerja baik perempuan atau laki-laki. 

h. Pekerjaan dengan kualifikasi yang dipersyaratkan, misalnya lulusan sekolah dasar atau 
sekolah menengah. 

i. Tingkat pendapatan masyarakat. 

j. Hal-hal lain yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
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Langkah-langkah  

Pengetahuan awal yang cukup bagi fasilitator tentang teknik analisis mata pencaharian akan 
membantu dalam menentukan kualitas informasi dan hasil analisis yang dilakukan masyarakat. 
Disamping itu penggunaan informasi awal dan data sekunder sangat bermanfaat dalam 
melengkapi pertanyaan yang diajukan oleh tim kepada masyarakat. Langkah-langkah analisis 
mata pencaharian diuraikan sebagai berikut; 

1. Jelaskan maksud dan tujuan analisis mata pencaharian masyarakat kepada pelaku yang 
akan terlibat dalam program.  

2. Diskusikan cara dan proses pembuatan matrik menyangkut tabel, simbol atau hal-hal lain 
yang perlu disepakati bersama masyarakat. 

3. Jelaskan jenis-jenis pekerjaan dan keterampilan di sektor pertanian dan non-pertanian yang 
menjadi mata pencaharian penduduk desa. 

4. Informasi tentang mata pencaharian dituliskan dalam tabel disesuaikan dengan simbol-
simbol jenis pekerjaan termasuk potensi dan masalah yang dihadapi. 

5. Setiap jenis pekerjaan dianalisis sesuai dengan alat ukur atau variabel yang telah disepakati. 
Misalnya masalah yang dihadapi dalam aspek pekerjaan seperti kekurangan bahan baku, 
akses pasar, pungutan dan prosedur yang berbelit-belit. 

6. Berikan informasi tambahan untuk melengkapi hal-hal yang dirasakan kurang dengan 
menggunakan data sekunder yang ada, kemudian, buatlah resume atau kesimpulan dari 
pembahasan tabel mata pencaharian. 

 

a. Gunakan informasi dan data mata pencaharian yang bersumber dari hasil sensus atau kajian dari 
lembaga lain. Hasil komparasi akan bermanfaat untuk mendalami potensi dan permasalahan 
yang dihadapi terkait dengan bidang pekerjaan yang ada di desa. 

b. Upayakan agar perempuan dapat terlibat aktif dalam memberikan masukan berkaitan dengan 
pola konsumsi dan jenis pekerjaan yang dilakukan sehari-hari. 

c. Analisis mata pencaharian biasanya dapat merangkum beragam jenis pekerjaan dari masing-
masing kelompok masyarakat. Seluruh jenis pekerjaan perlu dikaji untuk melihat bidang 
pekerjaan yang umum dilakukan penduduk, pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja dan 
potensial untuk dikembangkan.  

 

Analisis Konflik (Dividers-Connectors) 

Setelah mengetahui stakeholders yang terlibat dalam suatu proyek atau program, langkah 
berikutnya melakukan analisis konflik untuk menggambarkan suatu hubungan dua kutub yang 
bertentangan. Pendekatan yang digunakan dengan menggali informasi bagaimana konflik dan 
pertentangan itu terjadi melalui analysis how atau dividers connectors analysis (perekat dan 
pemecah) merupakan salah satu teknik yang digunakan dari sekian banyak cara yang digunakan 
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oleh fasilitator dalam mengembangkan program peace building. Banyak cara digunakan dalam 
analisis konflik sebagai bagian dari teknik yang digunakan untuk peace analysis berkaitan 
dengan metode sebelumnya yang menggambarkan kelompok atau organisasi yang 
berpengaruh dalam masyarakat.  

 

Tujuan 

Analisis konflik bertujuan untuk menyediakan informasi yang dapat menjelaskan tingkat 
hubungan sosial antarkelompok atau organisasi masyarakat dalam wilayah tertentu. Penerapan 
analisis konflik dalam perencanaan program pembangunan tidak hanya berfungsi sebagai pisau 
analisis terhadap konflik yang tengah terjadi dalam masyarakat tetapi juga sebagai langkah awal 
untuk mengantisipasi dan membangun sendi-sendi dasar dalam membangun perdamaian 
secara terpadu (peace building integration) dengan kehidupan masyarakat. Artinya 
perencanaan yang dibuat telah mempertimbangkan keberlanjutan dan penerimaan berbagai 
kelompok masyarakat terhadap keberagaman.  

a. Menggambarkan secara jelas tentang situasi yang dihadapi masyarakat dengan 
menunjukkan hubungan antarkelompok atau organisasi yang terlibat dalam konflik di suatu 
suatu lokasi atau wilayah pembangunan tertentu. 

b. Memberikan informasi tentang keahlian dasar yang dibutuhkan masyarakat dalam 
menganalisis permasalahan dan memberikan pengertian bahwa masyarakat memiliki 
potensi untuk memberikan masukan positif pada saat konflik terjadi. 

c. Memberikan informasi yang diperlukan untuk menetapkan langkah–langkah intervensi 
yang dibutuhkan dalam membangun perdamaian termasuk dalam merancang program 
pelatihan (manajemen konflik). 

 

Langkah-langkah Analisis Konflik 

Berikut langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam analisis konflik; 

1. Review kembali hasil analisis stakeholders yang telah dibuat. Siapkan pula informasi 
pendukung menyangkut sejarah, profil desa dan konflik yang pernah terjadi. 

2. Tetapkan beberapa indikator atau kriteria sebagai dasar analisis dengan meminta masukan 
dari masyarakat, misalnya sumber daya alam, hubungan organisasi lokal, nilai-nilai, 
kebijakan dan hasil pembangunan. 

3. Identifikasikan beberapa peristiwa dan fakta yang ada di wilayah bersangkutan berdasarkan 
kriteria yang telah disepakati. 

4. Diskusikan dan tuliskan dalam bentuk matrik yang terdiri dua kolom yang menjelaskan 
faktor-faktor pemicu konflik dan hal-hal yang mendorong perdamaian. 
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5. Tim bersama masyarakat kemudian membuat resume atau kesimpulan hasil diskusi untuk 
menetapkan isu-isu strategis yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana 
program. 

 

Gambar:  Analisis Konflik 

 

Ayindo et.al (Caritas, 2002) 

 

Wawancara Semi Terstruktur 

Wawancara merupakan salah satu teknik penting dalam kajian pembangunan yang dikemas 
melalui pendekatan partisipatif. Wawancara semi terstruktur sering dilaksanakan bersama 
dengan teknik eksplanatoris dan partisipatoris, misalnya pengamatan, ranking dan pemetaan. 

Teknik wawancara semi terstruktur merupakan alat pengumpul data dan informasi berupa 
tanya jawab yang dilakukan secara sistematis tentang topik tertentu. Wawancara bersifat 
terbuka, artinya jawaban tidak ditentukan terlebih dahulu, namun pembicaraan dibatasi 
dengan topik yang telah dipersiapkan dan disepakati bersama masyarakat. 

Model wawancara ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk topik-topik tertentu dan 
masyarakat sebagai informan turut menentuksn jenis informasi dan hal-hal penting yang perlu 
digali. Pengembangan instrumen wawancara memang didasarkan pada proses diskusi yang 
berlangsung bersama masyarakat. 
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Tujuan 

a. Menggali informasi tentang keadaan sosial ekonomi yang ditinjau dari berbagai aspek 
bersama warga agar diperoleh suatu pengertian yang mendalam tentang keadaan 
kehidupan masyarakat desa. 

b. Mengidentifikasi jenis-jenis masalah dan kebutuhan masyarakat melalui pengumpulan data 
secara mendalam untuk memperkaya pemahaman berbagai masalah sosial, budaya dan 
ekonomi masyarakat. 

c. Menginterpretasikan informasi dan pemahaman tentang masalah yang dihadapi 
masyarakat setempat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. 

d. Menafsirkan sikap dan reaksi masyarakat tentang suatu topik.  

 

Manfaat 

a. Informasi dapat dilakukan dengan cepat dan memperoleh tanggapan yang luas tentang 
suatu topik. 

b. Ekonomis/murah karena dapat dilaksanakan oleh beberapa orang saja dan memungkinkan 
berinteraksi dengan kelompok yang lebih besar dalam waktu yang singkat. 

c. Digunakan untuk mengumpulkan data masyarakat yang bersifat kuantitatif dan kualitatif 
melalui pertanyaan atau angket yang bersifat dikotomi. 

d. Kelompok yang terlibat beragam, sehingga mendorong diskusi lebih aktif. 

e. Mencatat dan memahami dinamika kelompok dapat menghasilkan wawasan tentang 
hubungan individu, kelompok atau kelembagaan lokal yang dikatagorikan masyarakat. 

 

Jenis informasi yang digali 

a. Jenis data yang digali dapat berupa informasi kuantitatif maupun kualitatif melalui 
pertanyaan terbuka.  

b. Profil keluarga menyangkut gambaran keadaan tentang kesejahteraan, tingkat pendidikan, 
kesehatan serta harapan dan rencana keluarga kedepan. 

c. Profil perorangan yaitu gambaran tentang keadaan seseorang yang dianggap mewakili 
suatu kelompok masyarakat tertentu. Seringkali profil perorangan dibuat karena 
ketauladanan, keberhasilan usaha dan kontribusi yang besar terhadap perubahan 
masyarakat setempat. 

d. Daftar kegiatan sehari-hari, yaitu gambaran kegiatan individu, keluarga atau kelompok 
tertentu selama 24 jam. Kegiatan ini untuk mengetahui pola hidup dan kegiatan yang 
dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan dalam berbagai kelompok usia. 
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e. Sumber informasi masyarakat itu sendiri yang digali melalui wawancara kepada individu, 
responden kunci, kelompok, dan diskusi kelompok terfokus. 

 

Langkah-langkah  

Berikut langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam wawancara semi-terstruktur; 

1. Bentuklah tim wawancara antara 3-5 orang dari masyarakat yang memiliki kemampuan 
berbahasa yang baik dan bidang keahlian yang berbeda. Fasilitator dapat mendampingi 
proses pembentukan dan terlibat dalam tim. 

2. Tim melakukan kunjungan ke rumah tangga yang telah ditentukan dan melakukan 
wawancara di tempat. Jika informan tidak dapat ditemui, maka dapat dilakukan penggalian 
informasi ditempat lain disekitarnya yang dianggap sama dengan informan yang akan 
diwawancarai. 

3. Tim pewawancara harus memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan secara 
jelas. Mulai dengan salam sesuai dengan adat istiadat setempat. 

4. Lakukan kesepakatan bersama antara pewawancara dengan warga masyarakat yang akan 
diwawancarai tentang topik-topik yang akan dibicarakan. 

5. Mintalah salah seorang peserta untuk mencatat (notulen). Lakukan secara bergilir, jika 
pertemuan lebih dari satu kali. 

6. Mulailah dengan mengajukan pertanyaan, ciptakanlah suasana informal yang ramah dan 
menyenangkan. Bersikap objektif dan terbuka. 

7. Ajukan pertanyaan yang memancing pendapat tentang berbagai hal. Wawancara dapat 
diselengi diskusi, namun tidak terjebak dengan diskusi yang berkepanjangan. 

8. Hindari penggunan kata atau kalimat yang bermakna ganda atau banyak arti. Lakukan 
dengan bahasa yang mudah dipahami oleh informan.  

9. Hati-hati dalam menggali isu-isu yang sangat sensitif. 

10. Gunakan pedoman wawancara secara fleksibel sebagai panduan diskusi. Wawancara 
sebaiknya berjalan secara informal agar membantu pewawancara untuk memberikan 
penegasan atau penekanan kepada hal-hal yang menarik dan membutuhkan klarifikasi lebih 
jauh serta mendorong minat informan, namun tidak keluar dari topik yang telah disepakati. 

11. Peralihan proses wawancara dari satu topik ke topik berikutnya harus dilakukan secara 
mulus. 

12. Amati pula kondisi sekitar seperti rumah, perlengkapan rumah tangga, dan pola hubungan.  

13. Pada akhir wawancara buatlah catatan penting tentang proses wawancara terutama 
tentang sikap dan tanggapan informan terhadap permasalahan yang dikomunikasikan. 
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a. Beberapa hal yang perlu dihindari pada saat wawancara diantaranya; 

 Hindari penghakiman atau memberikan penilaian terhadap jawaban yang diberikan 
informan. 

 Hindari pertanyaan yang hanya dijawab dengan ‘ya’ atau ‘tidak’. 

 Bila terjadi wawancara pribadi tidak lebih dari 45 menit. Wawancara kelompok tidak 
lebih dari 2 jam. 

 Terlalu menekankan pada penggalian data secara kuantitatif seperti jumlah keluarga, 
berapa ekor ternak yang dimiliki, jumlah ladang, berapa pendapatan keluarga? 

 Pertanyaan lebih difokuskan kepada orang atau kelompok yang dianggap dituakan atau 
dihormati dan yang memiliki status sosial lebih dari yang lainnya. 

b. Setiap pewawancara telah mempersiapkan pertanyaan kunci yang akan diajukan kepada 
informan yang dicatat dalam buku khusus. 

c. Pada saat pembuatan kesimpulan atau resume hasil wawancara, jangan terlalu 
menggeneralisir temuan, tetapi melakukan analisis berdasarkan katagorisasi atau keterkaitan 
antaraspek yang dibahas pada saat wawancara. 
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Analisis Kapasitas Internal dan 

Eksternal 

 
 
 
 

 

angkah selanjutnya dalam proses perencanaan, ialah penilaian kapasitas internal dan 
eksternal (komunitas) desa sebagai kesatuan wilayah pengembangan. Tahap ini bertujuan 
untuk menyediakan informasi tentang kondisi lingkungan menyangkut kekuatan, 

kelemahan internal serta peluang dan ancaman ekternal yang akan dihadapi. Analisis 
lingkungan secara umum dibagi dalam dua kelompok. Pertama, lingkungan internal yang 
sifatnya berada dalam jangkauan masyarakat desa. Kedua, lingkungan ekternal desa mencakup 
lingkungan makro yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja 
masyarakat dan kelompok yang ada. 

Salah satu teknik yang dapat membantu dalam menganalisis kapasitas internal dan 
eksternal suatu wilayah pengembangan (desa) digunakan teknik Analisis SWOT. Teknik ini 
diadopsi dari pendekatan manajemen strategis dalam dunia bisnis dan kemiliteran yang telah 
lama mengembangkan berbagai inovasi dalam meningkatkan kinerja. Penerapan teknik ini 
dilakukan untuk mengkaji proses perencanaan yang bertumpu pada basis data tahunan dengan 
pola 3-1-5 tahun. Artinya, data yang ada diupayakan mencakup data perkembangan organisasi 
dan masyarakat pada tiga tahun sebelum analisis, apa yang ingin dilakukan pada tahun pertama 
atau yang sedang berjalan serta harapan yang ingin dicapai atau kecenderungan organisasi 
pada lima tahun ke depan. Hal ini dimaksudkan agar data dan fakta benar-benar dapat 
menunjukkan kondisi yang sebenarnya serta dapat dipertanggungjawabkan. 

Hasil analisis SWOT dapat menunjukkan kualitas dan kualifikasi posisi organisasi dengan 
sejumlah kemampuan inti yang diformulasikan dengan tantangan dan ancaman yang mungkin 
dihadapi, sehingga memberikan rekomendasi strategi fungsional yang dibutuhkan untuk 
mengelola sumber daya dalam upaya mencapai tujuan yang diharapkan. 

 

Pengertian SWOT 

Teknik yang digunakan untuk mengenal lingkungan internal dan eksternal dikenal dengan 
analisis SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats). SWOT merupakan salah satu 
teknik analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi dan masalah (kekuatan, 

L 
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kelemahan, peluang dan tantangan) dalam suatu wilayah atau daerah. Aspek kekuatan dan 
kelemahan lebih mengarah pada potensi dan masalah yang dimiliki (intern factors), sedangkan 
peluang dan tantangan datang dari luar komunitas atau daerah (extern factors) yang 
berpengaruh terhadap pertumbuhan wilayah itu. Umumnya informasi dan data sebagai bahan 
analisis berasal dari dokumen rencana pembangunan, tata ruang, profil wilayah, data 
pemerintah dan lembaga lainnya dengan sumber informasi penting dikumpulkan dari 
masyarakat setempat.  

 

Aspek Pengertian 

Kekuatan (strengths) Berbagai sumber daya dan tatanan yang dimiliki daerah atau desa baik 
yang sudah maupun yang belum dimanfaatkan. Apabila diberdayakan 
akan memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran 
pembangunan  

Kelemahan (weaknesses) Berbagai sumber daya desa dan tatanan yang dimiliki masyarakat 
setempat yang kapasitasnya tidak memenuhi kebutuhan, sehingga 
memerlukan penanganan dukungan lebih lanjut melalui berbagai 
program 

Peluang (opportunities) Berbagai kondisi, situasi, tatanan, informasi dan kegiatan di luar 
wilayah atau desa, yang apabila dimanfaatkan akan memberikan 
kontribusi terhadap perkembangan dan peningkatan kapasitas 
masyarakat di dalam wilayah itu. 

Tantangan atau Ancaman 
(Threaths) 

Unsur-unsur di luar desa yang bersifat kotraproduktif yang mungkin 
dapat memperlemah dan menurunkan kinerja-pencapaian tujuan 
tertentu. Misalnya suatu desa akan mengembangkan agroindustri, 
sedangkan daerah di sekitarnya sedang mengembangkan hal yang 
sama, maka bagi desa itu kondisi demikian akan mengancam bila tidak 
dilakukan penetapan kebijakan secara spesifik. 

 

 

Tujuan SWOT 

Analisis SWOT bertujuan untuk menyediakan informasi dasar yang diperlukan untuk 
mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal suatu komunitas atau masyarakat yang 
berpengaruh terhadap pertumbuhan di suatu daerah atau wilayah tertentu. Analisis SWOT 
merupakan kerangka analisis multi-faktor yang dapat membantu perencana atau fasilitator 
melihat suatu wilayah pengembangan dalam kerangka yang lebih luas dan mendalam. Prinsip 
dasar dari kajian SWOT diantaranya; 

a. Bagaimana memanfaatkan peluang yang ada dengan meningkatkan kekuatan yang dimiliki 
sebagai keuntungan komparatif menjadi keuntungan kompetitif. 

b. Bagaimana memobilisasi kekuatan yang ada agar dapat mengatasi tantangan yang 
dihadapi. 

c. Bagaimana menanggulangi kelemahan yang dimiliki agar mampu meraih peluang  dan 
tentunya akan membutuhkan investasi yang cukup besar. 
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d. Bagaimana mengontrol kelemahan yang ada agar tidak semakin parah dengan semakin 
meningkatkan antisipasi terhadap tantangan. 

 

Manfaat SWOT 

Manfaat pemetaan potensi dan masalah dalam proses perencanaan diantaranya; 

a. Menggambarkan secara jelas kekuatan dan kelemahan suatu lokasi atau wilayah 
pembangunan tertentu. 

b. Menggambarkan secara jelas peluang dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan 
berpengaruh terhadap perubahan dan pertumbuhan suatu lokasi atau wilayah. 

c. Membantu dalam memproyeksikan kebutuhan pengembangan sumber daya dan 
lingkungan di masa yang akan datang. 

d. Menetapkan kerangka kebutuhan pembangunan ditinjau dari aspek potensi, masalah, dan 
tantangan yang dihadapi masyarakat, sehingga pelatihan diletakkan dalam visi, misi dan 
kerangka pengembangan jangka panjang. 

Masyarakat tentu lebih mengetahui sejarah dan keunggulan di wilayah itu, sehingga 
informasi yang diperoleh mencerminkan kondisi dan perkembangan yang lebih akurat. 
Kekuatan dan kelemahan mencakup potensi sumber daya manusia dan alam yang dimiliki, nilai, 
lembaga sosial yang telah terbangun, komoditas unggulan, lahan pertanian, infrastruktur yang 
tersedia, sarana transportasi, jumlah penduduk, prestasi yang diraih, rendahnya sumber daya 
manusia dibidang pendidikan, pengangguran, kesulitan teknologi, rendahnya pelayanan 
kesehatan, ketidakseimbangan pendapatan, kepemimpinan, dan kurangnya partisipasi.  
Peluang dan tantangan mencakup hal-hal di luar yang sedapat mungkin mampu dikontrol oleh 
masyarakat mencakup, situasi regulasi atau kebijakan pemerintah, akses pasar global, 
persaingan, permintaan ekspor dan sebagainya. 

 

Analisis Lingkungan Internal 

Analisis lingkungan internal mencakup sejumlah pertimbangan yang bersifat mikro meliputi 
faktor kelebihan atau kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) suatu organisasi. Analisis 
internal dalam konteks pembangunan dilakukan untuk mengidentifikasi keunggulan bersaing 
(competitive adventage) suatu desa. Pearce dan Robinson (1997) mendefinisikan faktor 
kekuatan sebagai sumber daya, keterampilan atau keunggulan lain yang memiliki nilai relatif 
terhadap pesaing dan kebutuhan pasar yang dilayani oleh organisasi. Kekuatan tersebut 
dinamakan kompetensi khusus (distinctive competence) yang memberikan keunggulan 
komporatif dibanding desa atau daerah lainnya. Kompetensi khusus sebagai hal yang hampir 
sama dengan strength, skills, capabilities, organizational knowladge dan intangible assets 
(Campbell dan Luch, 1997; Zulganef, 2001). 
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Kelemahan didefinisikan sebagai keterbatasan (limited) atau kekurangan dalam sumber 
daya, keterampilan dan kapasitas yang secara serius menghambat kinerja atau kemampuan 
desa. Analisis lingkungan internal mencakup kajian terhadap SDM, organisasi dan sumber daya 
alam/fisik. Faktor SDM berkaitan dengan pengalaman, pengetahuan dan wawasan, 
keterampilan, keahlian, reputasi, kependudukan, serta kebijakan pemerintah terhadap kondisi 
tenaga kerja. Faktor organisasi (kelembagaan) berkaitan dengan sistem dan proses yang dianut 
oleh masyarakat, termasuk di dalamnya strategi, struktur, budaya, manajemen, birokrasi, 
kepemerintahan, keuangan, informasi, pemasaran, studi dan pengembangan, kemampuan 
pembelian, serta sistem pengendalian. Faktor sumber daya alam meliputi lokasi geografis, akses 
terhadap sumber bahan mentah, kondisi hutan, pertanian, kondisi lahan, jaringan distribusi, 
dan teknologi. 

Desa yang telah mampu melakukan analisis lingkungan internal dan berhasil mendapatkan 
hasil positif dari faktor kekuatan dan kelemahannya, dapat dinyatakan telah berhasil 
mendefinisikan potensi keunggulan bersaingnya. Potensi tersebut merupakan kekuatan utama 
desa berupa kemampuan mengelola sumber-sumber internal (fisik dan non fisik) yang disebut 
kompetensi inti (core competence). Kompetensi inti semula digunakan perusahaan Jepang 
untuk menjelaskan sistem akar (root system) yang menopang dan mempertahankan stabilitas 
suatu tanaman yang menghasilkan produk unggulan.  

Hamel dan Heene (1997) membagi kompetensi inti dalam tiga elemen yaitu, (a) market 
access competencies, (b) integrity related competencies, dan (c) functionality related 
competencies. Secara rinci kompetensi inti memiliki sejumlah elemen sebagai berikut. 

1. Sebuah kumpulan dari keterampilan dan teknologi bukan semata-mata teknologi atau 
keterampilan tunggal. 

2. Serangkaian aktivitas dan akumulasi dari proses pembelajaran. 

3. Keterampilan dan kemampuan yang mampu memberikan kontribusi dominan pada 
kesejahteraan masyarakat. 

4. Bersifat unik secara kompetitif, paling tidak bersifat superior dibandingkan kompetitor lain. 

5. Membuka jalan menuju pasar (market) yang baru bagi masyarakat atau kelompok usaha di 
desa. 

 

Analisis Lingkungan Eksternal 

Analisis lingkungan ekternal mencakup sejumlah pertimbangan yang bersifat makro seperti 
politik, ekonomi, sosial dan perkembangan teknologi (Wright, Kroll, dan Parnell, 1996;  Pierce 
dan Robinson, 1997). 

1. Pertimbangan politik, seperti pergerakan atau pengaruh kekuasaan para elit politik dan 
tokoh masyarakat yang mempengaruhi kebijakan pembangunan yang dinilai kontra-
produktif, sehingga belum mampu membawa pencerahan atau perbaikan situasi dan 
kondisi masyarakat. Misalnya, instabilitas politik yang ditandai dengan fluktuasi mata uang 
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dan kehati-hatian investor atau pengusaha dalam menanamkan investasi dalam jumlah 
besar. 

2. Pertimbangan ekonomi, berkaitan dengan meningkatnya persaingan ekonomi global yang 
berpengaruh terhadap kondisi keuangan dan usaha di tingkat masyarakat, seperti kehadiran 
perusahaan retail berskala internasional yang mempengaruhi pasar tradisional. Munculnya 
konglomerasi usaha lokal yang menyebabkan persaingan harga, bahan baku dan 
tumbuhnya oligopoli. 

3. Pertimbangan sosial. Interaksi masyarakat tidak hanya mencakup dua desa atau lebih tetapi 
hingga tingkat yang lebih luas seperti kabupaten dan propinsi. Hubungan tersebut memiliki 
intensitas dan pengaruh yang sangat kuat akibat penetapan kebijakan, tata ruang dan 
budaya yang berbeda. Misalnya kesenjangan sosial ekonomi yang tinggi antara satu desa 
dengan desa lainnya karena mendekati pusat pertumbuhan seperti kota. Hal ini 
mengakibatkan kecemburuan karena perbedaan perlakuan atau layanan yang diberikan 
pemerintah. Dalam jangka panjang akan mengakibatkan konflik. 

4. Pertimbangan teknologi. Perkembangan informasi dan teknologi yang sangat cepat dan 
merambah ke berbagai aspek kehidupan, sehingga menimbulkan pengaruh dalam 
pemilihan teknologi yang akan digunakan oleh masyarakat dalam pembangunan. Misalnya 
pengaruh impor pupuk kimia untuk pertanian. 

Aspek analisis dari sisi persaingan industri dikembangkan oleh Porter (1997) melalui 
Competitive Strategy yang memiliki lima variabel utama yang perlu dipertimbangkan; 

1. Ancaman masuknya pendatang baru yang berpengaruh terhadap kondisi usaha sehingga 
menimbulkan market share dan perebutan sumberdaya produksi. 

2. Persaingan sesama perusahaan atau jenis usaha yang sama mencakup jumlah kompetitor, 
karakteristik produk, tingkat pertumbuhan usaha, biaya produksi, kapasitas produksi dan 
idealisme bisnis. 

3. Ancaman produk subsitusi. Masuknya produk ini meskipun sangat dibutuhkan oleh usaha 
lokal di tingkat desa, tetapi dapat memberikan fungsi atau jasa yang sama, karena produk 
subsitusi berharga lebih rendah yang akan mengancam produk yang ada. 

4. Kekuatan tawar-menawar pembeli. Kemampuan pembeli mampu mempengaruhi 
ketahanan harga pasar dan meningkatkan mutu produk serta pelayanan. Hal ini akan 
mempengaruhi kemampuan bersaing kelompok usaha kecil yang tinggal desa karena 
konsumen membeli dalam jumlah besar sehingga menimbulkan kelangkaan barang, 
membuat produk yang diperlukan, sifat produk yang tidak diferensiatif dengan banyak 
pemasok.  

5. Kekuatan tawar menawar pemasok. Selain pembeli, pemasok juga dapat mempengaruhi 
usaha kecil melalui kemampuan menaikan harga atau pengurangan kualitas produk. 
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Pertimbangan analisis makro dan persaingan industri dalam analisis SWOT akan menjadi 
faktor peluang dan ancaman bagi masyarakat desa. Pearce dan Robinson (1997) mendefinisikan 
faktor peluang sebagai situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan organisasi, 
sedangkan tantangan didefinisikan sebagai situasi penting yang tidak menguntungkan dalam 
lingkungan organisasi. 

 

Teknik Delphi Faktor-Faktor SWOT 

Hasil analisis SWOT selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan 
program kerja  lanjutan. Analisis SWOT yang ideal menganjurkan terpenuhinya syarat-syarat 
berikut; (a) setiap pernyataan variabel SWOT harus memiliki satu pengertian yang utuh dan 
tidak memungkinkan duplikasi atau kontradiksi dengan pernyataan lain; (b) pada setiap 
tahapan scoring dan pembobotan, seluruh variabel SWOT merupakan penilaian bersama 
dengan tingkat objektivitas yang tinggi, mengingat analisis dilakukan terhadap kondisi 
masyarakat. Biasanya hal ini dilakukan dengan mekanisme brainstorming atau curah pendapat 
tim perencana dan stakehoders lainnya. 

Agar diperoleh tingkat validitas dan objektivitas analisis SWOT yang memadai serta 
mempertimbangkan tingkat keragaman responden, dapat digunakan teknik Delphi. Teknik ini 
sangat membantu proses penelaahan berbagai variabel SWOT melalui penggalangan gagasan, 
meskipun prosesnya cukup lama. Teknik ini memiliki ciri dalam pengendalian informasi, 
interaktif, dan menggunakan mekanisme umpan balik. Pendekatan ini memiliki kemampuan 
untuk menampung pendapat yang bertentangan dengan opini yang berkembang dan agak sulit 
dilakukan melalui mekanisme brainstorming verbal. Oleh karena itu, peserta diskusi disyaratkan 
memiliki kualifikasi personal yang ahli dan representatif di bidang yang dianalisis. 

 

Teknik Snow Card 

Teknik Snow Card (Greenblat dan Duke, 1981) atau Snow ball (Nutt dan Backoff, 1987) 
merupakan suatu proses penelaahan yang dilakukan kelompok dengan mengembangkan daftar 
kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan dan ancaman. Masing-masing peserta memiliki 
kesempatan untuk mengungkapkan pemahamannya tentang lingkungan internal dan eksternal 
dalam komunitas desa. Teknik ini sangat sederhana, dinamis, dan produktif untuk membantu 
memperkuat analisis SWOT dan sebagai bagian dari pengembangan isu-isu strategis yang akan 
diformulasikan dalam suatu program pemberdayaan. Teknik ini menggabungkan brainstorming 
yang menghasilkan daftar panjang respon atau jawaban kelompok yang dikatagorikan 
berdasarkan tema bersama. Masing-masing individu menuliskan dalam kartu yang disebut 
“snow card” kemudian ditempelkan dalam dinding sesuai dengan tema hingga menghasilkan 
susunan kartu. 

Panduan pertanyaan yang dapat digunakan sebagai berikut; 

 Apa saja kekuatan internal (desa/komunitas) yang terpenting ? 
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 Apa saja kelemahan internal yang terpenting ? 

 Apa saja peluang eksternal yang terpenting dan sedang dihadapi ? 

 Apa saja ancaman atau tantangan eksternal yang terpenting dan sedang dihadapi ? 

Empat daftar pertanyaan tersebut disampaikan kepada peserta untuk ditanggapi secara 
bebas sesuai pemahaman masing-masing. Tim perencana secara cepat dapat mengidentifikasi 
kapasitas masyarakat dan menentukan tindakan yang harus dilakukan untuk menentukan isu 
strategis pada langkah selanjutnya. Analisis SWOT dapat membantu tim perencana untuk 
mengidentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (key success factors) dan merumuskan 
strategi yang efektif dalam merespon isu yang muncul. 

Berikut ini langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam menerapkan teknik snow card; 

1. Mintalah kepada peserta untuk menentukan fasilitator sebagai pemandu proses analisis.  

2. Mintalah peserta untuk membentuk beberapa kelompok yang masing-masing 
beranggotakan 5-9 orang. 

3. Pastikan setiap kelompok duduk melingkar sehingga mudah untuk berdiskusi, saling 
menanggapi, dan berinteraksi. 

4. Sediakan kartu-kartu (ukuran 9 x 12 cm) dan flipchart atau menempatkannya dekat dinding 
agar mudah ditempel dan dibaca oleh anggota kelompok.  

5. Pusatkan perhatian pada satu pertanyaan, isu atau masalah utama yang akan didiskusikan. 

6. Pastikan setiap individu dengan bebas mencurahkan gagasan dan pikirannya sebanyak 
mungkin dalam merespon setiap pertanyaan. Kemudian menuliskannya dalam kartu yang 
telah disediakan. 

7. Mintalah kepada setiap individu untuk mengambil lima tanggapan atau item terbaik dari 
kartu-kartu yang telah diisi dan mentranskrip atau meresume dalam lima kartu indeks yang 
terpisah. Pastikan masing-masing individu menuliskan dengan jelas dan mudah dibaca bila 
ditempel di dinding. Disarankan gunakan huruf kapital. 

8. Kumpulkan kartu-kartu itu secara serentak pada dinding, kelompokkan kartu-kartu itu untuk 
tema atau isu yang serupa. Jika ditemukan ada beberapa kartu yang memiliki kesamaan, 
maka dapat ditulis dan dipisahkan dalam satu kartu tersendiri. Setiap label disepakati dan 
ditetapkan oleh kelompok. Alternatif lain, dengan menempelkan sekaligus kartu-kartu di 
dinding, kemudian mintalah satu kelompok untuk mengatur kembali kartu-kartu tersebut 
berdasarkan tema. 

9. Bila kelompok menyetujui satu katagori atau tema utama, maka dapat menuliskannya pada 
kartu putih tersendiri dan meletakkan di bagian item-item dalam katagori itu. Jika 
diperlukan gunakan label pembeda untuk masing-masing isu dengan memberikan tanda 
dalam kartu atau warna tulisan. Atau dengan menggambar mengelilingi nama katagori 
tersebut. 
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10. Bila semua item yang ditulis telah di tempel di dinding dan dimasukkan dalam kartu 
katagori, item-item itu kemudian disusun kembali hingga kelompok tersebut dianggap 
rasional sesuai dengan kerumitan, pemahaman dan kedalaman isu. Katagori tersebut dapat 
disusun berdasarkan urutan logis, prioritas atau temporal. Bila ada hal yang perlu 
dipertegas, diklarifikasi dan ditambahkan, item-item lama dapat dihapus diganti dengan 
subkatagori yang baru. 

11. Jika anggota kelompok sudah puas dengan katagori dan item isinya, mintalah untuk 
membahas, membandingkan dan mempertajam hasilnya. Hal yang sama dapat dilakukan 
pula untuk pertanyaan lainnya. 

12. Pada sessi terakhir kartu-kartu tersebut dikumpulkan untuk didokumentasikan berdasarkan 
urutannya. Jika diperlukan dapat diketik dalam bentuk uraian singkat  dan bagikan kepada 
kelompok. 

 

Pendekatan Kualitatif 

Kearns (1992) mengembangkan matrik analisis dengan menampilkan delapan kotak yaitu paling 
atas kotak faktor eksternal (peluang dan tantangan) dan dua kotak sebelah kiri faktor eksternal 
(kekuatan dan kelemahan). Empat kotak lainnya menjelaskan isu-isu strategis yang timbul 
sebagai titik hasil pertemuan antara faktor-faktor internal dan eksternal. Proses analisis 
dilakukan dengan memasukkan pernyataan variabel SWOT ke dalam kotak yang tersedia. 

Pertemuan dua elemen kekuatan dan peluang merupakan faktor-faktor yang menjadi 
keunggulan komparatif suatu wilayah atau organisasi (comparative advantages). Hal ini 
menjelaskan pula bagaimana organisasi memperkuat kondisi internal yang ada yang akan 
diformulasikan dalam perencanaan dan strategi pendukungnya. Sel A memungkinkan organisasi 
untuk berkembang lebih cepat, namun harus senantiasa waspada terhadap perubahan 
lingkungan yang tidak menentu. Dengan ungkapan lain, “bagaimana memanfaatkan kekuatan 
yang ada untuk meningkatkan posisi kompetitif organisasi”. Sel B yaitu kotak pertemuan antara 
ancaman ekternal yang teridentifikasi dengan kekuatan organisasi. Analisis ini menghadapkan 
organisasi atau desa pada isu strategis yang membutuhkan tindakan mobilisasi sumber daya  
atau kekuatan organisasi untuk memperlunak ancaman, bahkan dimungkinkan dapat 
merubahnya menjadi peluang. 

Sel C  yaitu pertemuan antara kelemahan internal organisasi dengan peluang dari luar. 
Analisis ini menampilkan isu strategis melalui upaya investasi dan divestasi. Peluang yang 
tersedia sangat menjanjikan perubahan, namun organisasi tidak memiliki kapasitas untuk 
meresponnya. Jika dilaksanakan akan memakan biaya yang cukup besar dan merugikan 
organisasi. Dengan demikian; “Haruskah menanamkan investasi untuk memperkuat 
keterbatasan organisasi sehingga mampu merubah posisi kompetitifnya?”. 

Sel D merupakan posisi terlemah dari semua sel yang menunjukkan pertemuan antara 
kelemahan atau keterbatasan organisasi dengan ancaman dari luar. Keputusan yang diambil 
sangat menentukan arah dan tujuan organisasi. Keputusan yang salah akan membawa bencana 
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dan kerugian, sehingga strategi yang diambil melalui pengendalian kerugian (damage control) 
agar organisasi tidak lebih menderita atau lebih parah dari yang diperkirakan.  

Analisis matrik menyediakan bantuan yang bermanfaat bagi perencana untuk menentukan 
kebijakan dan strategi yang harus ditempuh dengan melihat titik-titik temu tersebut. Dalam 
penyusunan prioritas perencanaan, organisasi harus mampu melihat model tersebut secara 
komprehensif dan realistis agar relevan dengan visi, misi dan harapan masyarakat. 

 

Tabel: Matrik Analisis Kualitatif 

 

 

Pendekatan Kuantitatif 

Analisis SWOT dapat didekati melalui teknik kuantitatif melalui perhitungan dan pembobotan 
skor yang telah dimodifikasi dari model analisis Pearce dan Robinson (1988). Model ini 
dimaksudkan untuk mengetahui posisi organisasi secara pasti melalui tahap perhitungan 
sebagai berikut;  

1. Perhitungan skor (a) dan bobot (b) untuk setiap faktor atau pernyataan serta jumlah total 
perkalian skor dan bobot (c = axb) pada setiap faktor SWOT. Menghitung skor (a) masing-
masing faktor dilakukan secara bebas. Penilaian terhadap masing-masing faktor dilakukan 
secara independen, artinya tidak boleh dipengaruhi oleh faktor lainnya. Pilihan tentang 
besaran skor faktor sangat menentukan tingkat akurasi penilaian. Agar mempermudah 
perhitungan dan penilaian. Gunakan rentang penilaian skor antara 1 hingga 5  atau 10. Skor 
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1 untuk nilai terendah dan skor 5 atau 10 untuk nilai tertinggi. Dalam menghitung bobot (b) 
masing-masing faktor dengan rentang skor 1 hingga 3. Bobot skor untuk menentukan skala 
prioritas dari setiap faktor. Skor 1 untuk tingkat kebutuhan yang tidak mendesak; skor 2 
mendesak dan sementara dapat ditangguhkan; dan skor 3 sangat mendesak (harus segera 
dilakukan). Penilaian terhadap satu faktor dengan membandingkan tingkat kepentingan dari 
faktor lainnya. Formulasi perhitungannya dengan menghitung jumlah faktor dibagi dengan 
jumlah faktor yang dinilai. 

2. Melakukan pengurangan antara jumlah total faktor kekuatan dengan kelemahan untuk 
mengetahui posisi organisasi. Faktor S dan W  (d = S – W) dan faktor O dengan T (e= O – T). 
Hasil perhitungan d dan e selanjutnya manjadi pertemuan titik sumbu x dan y dimana d = x 
dan e = y. Hasil posisi organisasi ditunjukkan oleh titik (x,y) pada kuadran matrik SWOT. 

3. Hasil perhitungan kemudian dimasukkan dalam tabel skoring.  

 

Tabel: Skoring Curah Pendapat SWOT 

 
No KEKUATAN (S) SKOR (a) BOBOT (b) TOTAL 

1     

2     

3     

Dst.     

     

No KELEMAHAN (W) SKOR BOBOT TOTAL 

1     

2     

3     

Dst.     

     

Indeks kapasitas internal : (S – W = x) 

No PELUANG (O) SKOR (a) BOBOT (b) TOTAL 

1     

2     

3     

Dst.     

     

No ANCAMAN (T) SKOR BOBOT TOTAL 

1     

2     

3     

Dst.     

     

Indeks kapasitas eksternal : (O – T = y) 
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Hasil perhitungan di atas, kemudian dimasukkan dalam matrik kuadran untuk membantu 
tim perencana mengetahui posisi organisasi berdasarkan aspek penilaian faktor-faktor SWOT. 
Matrik kuadran dibagi dalam empat katagori sebagai berikut; 

Kuadran I (Positif-Positif) yang menandakan posisi organisasi kuat dan memiliki peluang 
besar untuk berkembang. Strategi yang direkomendasikan ‘progresif’, artinya organisasi 
bersangkutan dalam kondisi ideal dan mantap sehingga dimungkinkan untuk melakukan 
ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan mencapai tingkat kemajuan secara maksimal. 

Kuadran II (Positif-Negatif) yang menandakan posisi organisasi kuat dan menghadapi 
tantangan besar untuk berkembang. Strategi yang direkomendasikan ’diversifikasi’, artinya 
organisasi bersangkutan dalam kondisi ideal namun mengalami kesulitan terus berkembang bila 
tertumpu pada strategi yang ada. Oleh karena itu, organisasi disarankan untuk memperbanyak 
pilihan strategis agar dapat memperbesar peluang yang ada. 

Kuadran III (Negatif-Positif) yang menandakan posisi organisasi lemah namun memiliki 
peluang untuk berkembang. Strategi yang direkomendasikan ‘merubah strategi’, artinya 
organisasi disarankan untuk mengubah strategi sebelumnya, sebab strategi lama sangat sulit 
untuk menangkap peluang yang ada sekaligus melakukan perbaikan kinerja. 

Kuadran IV (Negatif-Negatif) merupakan posisi yang sangat sulit yang menandakan kondisi 
organisasi lemah dan menghadapi tantangan besar. Strategi yang direkomendasikan ’bertahan’, 
artinya kondisi internal organisasi membutuhkan peningkatan kapasitas dan pengendalian 
kinerja agar tidak semakin terperosok. Keputusan yang diambil harus hati-hati agar tidak 
terjebak dalam situasi sulit dan mengakibatkan organisasi lambat dalam mengantisipasi 
perubahan. 
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Gambar: Kuadran SWOT (Pearce & Robinson) 

 

 

Aplikasi SWOT 

Penerapan SWOT umumnya digunakan dalam perumusan dan pengembangan organisasi bisnis 
dan pemerintahan, namun dalam prakteknya dapat diaplikasikan dalam perencanaan 
perdesaan. Analisis SWOT baik pendekatan kualitatif maupun kuantitatif sangat dipengaruhi 
kemampuan tim atau stakeholders dalam menggali informasi dan menganalisis situasi baik 
internal maupun eksternal. Keduanya dapat digunakan sebagai alat bantu analisis dalam 
merumuskan kebutuhan dan pengembangan strategi pembangunan perdesaan. 

Berikut langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam menyusun analisis SWOT; 

1. Siapkan peta wilayah geografis lengkap dengan informasi pendukung lain baik dari hasil 
penelitian, laporan, data perencanaan (Renstra), informasi biro statistik, ekonomi, dan 
organisasi. 

2. Mintalah masyarakat untuk terlibat dalam menelusuri informasi yang dibutuhkan dan 
mendiskusikan temuan. Buatlah matrik untuk menuliskan hasil diskusi dan analisis yang 
menjelaskan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. 

3. Identifikasi secara bersama-sama apa saja yang menjadi kekuatan atau hal-hal positif yang 
dimiliki masyarakat dari suatu wilayah secara lengkap dan rinci. 
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4. Buatlah matrik skoring untuk setiap faktor yang akan diukur menggunakan tabel skoring. 
Kemudian berikan penilaian atas setiap faktor yang diukur dan bobot masing-masing.  

5. Lakukan perhitungan secara kuantitatif untuk mengetahui posisi desa dalam kerangka 
pengembangan yang ditetapkan dalam bentuk kuadran. 

 

Berikut ini diberikan contoh kasus untuk menganalisis kapasitas suatu desa dengan 
menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam kasus ini, posisi penilaian secara khusus tidak 
ditujukan kepada organisasi tetapi aspek tata ruang dan peruntukan pembangunan wilayah 
desa yang dikaji secara partisipatif. Kemudian dilakukan analisis untuk mengetahui koordinat 
posisi desa sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi dan aktivitas pendukung 
yang dibutuhkan.  

Proses analisis dilakukan melalui pengumpulan data, curah pendapat, dan diskusi 
difasilitasi oleh fasilitator yang memahami benar konteks sosial dan kerangka analisis SWOT. 
Berdasarkan delapan peluang yang ada, fasilitator melakukan ekstrasi terhadap situasi dan 
kondisi desa kemudian menderivasi rekomendasi strategi berdasarkan hasil perhitungan 
kuantitatif dengan mentabulasi skor penilaian. Rekomendasi diberikan setelah mengetahui 
posisi aktual kuadran (1 hingga 4). Berdasarkan hasil analisis posisi kapasitas desa berada dalam 
kuadaran 1 (progresif). Artinya desa bersangkutan memiliki kekuatan sumber daya yang cukup 
kuat dan peluang untuk meraih pasar yang lebih kompetitif (lihat tabel skoring curah pendapat 
SWOT).  

Desa tersebut memiliki potensi pengembangan yang cukup besar dimana sektor pertanian 
menjadi unggulan dengan tingkat produksi dan kualitas padi yang tinggi, cukup untuk 
memenuhi kebutuhan penduduk setempat dan sebagian dijual ke pasar di luar desa. Demikian 
pula komoditas yang beragam secara regular terus meningkat terutama palawija dan tanaman 
keras lainnya. Disamping itu, kegiatan usaha ternak berjalan cukup maju dengan jumlah petani 
ternak dan tenaga kerja memadai. Namun, keterbatas yang dimiliki menyangkut kesuburan 
tanah dan struktur tanah berbukit dan sarana transportasi yang mahal menjadi persoalan 
tersendiri. Keterbatasan ini, jika tidak ditangani dengan serius akan menghambat produksi dan 
akses pemasaran yang selama ini dibangun. Peluang yang tinggi terhadap permintaan 
komoditas dan akses sarana produksi pertanian cukup baik dan harga bersaing, sehingga desa 
tersebut dapat melakukan upaya ekspansi dan perluasan sekaligus meningkatkan kualitas 
produksi tanaman yang dihasilkan. 
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Contoh Hasil Analisis SWOT 

 

Kekuatan 

 Produksi tanaman padi cukup besar dengan kualitas baik. 

 Sumber daya ternak sapi dan ayam lokal cukup besar. 

 Tersedia sarana pendidikan untuk tingkat sekolah dasar. 

 Jumlah petani, peternak dan buruh tani cukup banyak. 

 Komoditas unggulan beragam. 

 Penghasil pupuk organik. 
 

Kelemahan 

 Tingkat kesuburan tanah rendah (lapisan olah tipis). 

 Lahan berbukit-bukit dan peka erosi. 

 Prasarana transportasi mahal karena jalan sulit dilalui kendaraan roda empat. 

 Tidak memiliki modal yang cukup untuk mengembangkan usaha. 

 Masyarakat terbiasa dengan menggunakan cara-cara tradisional. 

 Sawah tadah hujan. 
 

Peluang 

 Permintaan komoditas unggulan dari pasar di kabupaten. 

 Permintaan pupuk organik. 

 Harga komoditas cukup tinggi. 

 Rencana pemerintah dalam membuka akses transportasi ke kabupaten.  

 Tersedianya pasar tradisional. 
 

Tantangan 

 Harga gabah tidak stabil. 

 Persaingan antar pengusaha dan pedagang dari desa seberang. 

 Permintaan tenaga kerja ke luar negeri (TKI). 

 Masuknya pupuk non-organik dengan harga murah. 

 Kebijakan pemerintah daerah mengurangi subsidi pertanian hingga 50%. 
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Tabel: Skoring Curah Pendapat SWOT 

No KEKUATAN (S) SKOR BOBOT TOTAL 

1 Produksi tanaman padi cukup besar 4 3 12 

2 Sumber daya ternak sapi dan ayam lokal 
cukup besar  

4 2 8 

3 Tersedia sarana pendidikan untuk tingkat 
sekolah dasar. 

3 3 9 

4. Jumlah petani, peternak dan buruh tani 
cukup banyak 

3 2 6 

5. Penghasil Pupuk organik 4 1 4 

6. Pemerintahan Desa dipercaya oleh 
masyarakat 

5 2 10 

  Total  49 

No KELEMAHAN (W) SKOR BOBOT TOTAL 

1. Tanah kurang subur 5 3 15 

2. Lahan berbukit-bukit dan peka erosi 2 1 2 

3. Prasarana transportasi mahal karena 
jalan sulit dilalui kendaraan roda empat 

3 2 6 

4. Tidak memiliki modal yang cukup untuk 
mengembangkan usaha 

3 3 9 

5. Masyarakat terbiasa dengan 
menggunakan cara-cara tradisional 

4 1 4 

6. Tadah hujan 4 1 4 

  Total  41 

  S – W = x 49 – 41 = 8 

Indeks kapasitas internal :  x = 1, 4 

No PELUANG (O) SKOR BOBOT TOTAL 

1 Permintaan komiditas unggulan dari 
pasar di kabupaten  

5 3 15 

2 Permintaan pupuk organik  4 2 8 

3 Harga komoditas cukup tinggi 4 3 12 

4. Rencana pemerintah dalam membuka 
akses transportasi ke kabupaten  

3 1 3 

5. Tersedianya pasar tradisional 2 1 2 

  Total  40 

No ANCAMAN (T) SKOR BOBOT TOTAL 

1. Harga gabah rendah 5 3 15 

2. Persaingan antar pengusaha dan 
pedagang sangat kuat 

2 1 2 

3. Permintaan tenaga kerja di luar negeri 
(TKI) 

3 2 6 

4. Pupuk non organik dengan harga murah 3 3 9 

5. Kebijakan pemerintah mengurangi subsidi 
untuk petani sebesar 50% 

4 1 4 

  Total  35 

  O – T = y 40 - 35 = 5 

Indeks kapasitas eksternal : x = 1 
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Gambar: Kuadran SWOT sebuah wilayah desa 
Berdasarkan hasil Analisis SWOT 
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BAB 

10 

 

Merumuskan Tujuan, Sasaran, 

Strategi Operasional 

 
 
 
 
 

erumuskan tujuan, sasaran dan strategi operasional merupakan cara untuk 
memformulasikan bentuk dan kerangka intervensi yang dibutuhkan berdasarkan 
kebutuhan dan masalah yang dihadapi. Kegiatan ini sangat penting bagi perencana 

untuk mengenal gambaran menyeluruh tentang kebijakan dan program yang akan dijadikan 
panduan kerja bagi seluruh stakeholders. Memformulasikan rencana pembangunan merupakan 
pekerjaan yang tidak mudah, rumit, membutuhkan keterampilan, memakan waktu, biaya dan 
tenaga. Oleh karena itu, rencana pembangunan hendaknya dibuat untuk jangka waktu yang 
cukup (menengah dan panjang) minimal 5 (lima) tahun. Proyeksi program yang hanya bersifat 
jangka pendek 1 atau 2 tahun disarankan menggunakan metode yang sederhana dengan 
berpedoman pada hasil-hasil perencanaan jangka panjang. Karena formulasi program 
mempertimbangkan orientasi jangka panjang, kemampuan pembiayaan, tenaga dan kerumitan 
yang dihadapi, maka perencanaan yang dibuat hendaknya menjadi kebijakan resmi pemerintah 
daerah. 

Salah satu metode perencanaan yang digunakan untuk mendesain suatu program 
pembangunan ialah Zielorientierte Projekt Plannung atau ZOPP. Secara harfiah ZOPP diartikan 
sebagai metode perencanaan pembangunan yang berorientasi pada tujuan. Pada awalnya, 
metode ini dikembangkan dari konsep Management by Objectives (MBO) dan pendekatan 
Kerangka Kerja Logis (Logical Framework Approach/LFA). Metode ini pertama kali diterapkan di 
Jerman untuk perencanaan proyek. Salah satu prinsip dasar ZOPP adalah tuntutan untuk 
mengedepankan pertemuan kelompok melalui musyawarah dalam proses perencanaan 
pembangunan. Menurut Frank Little (1995) dalam metode ZOPP terdapat satu keterampilan 
sosial dan teknik pertemuan yang perlu dikuasai oleh orang-orang yang terlibat terutama dalam 
memimpin diskusi perencanaan pembangunan (moderator).  

Ciri khas ini yang menjadikan ZOPP populer untuk mendukung partisipasi masyarakat 
dalam program, karena secara kultural sangat sesuai dan cocok dengan kondisi masyarakat 
perdesaan di Indonesia. Pada bagian ini akan dibahas bagaimana merumuskan tujuan, sasaran 
dan strategi program melalui metode ZOPP dan pendekatan kerangka kerja logis. 

 

M 
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Perkembangan Metode ZOPP 

Metode perencanaan yang berorientasi pada tujuan, atau dikenal dengan istilah ZOPP pada 
mulanya dikembangkan oleh Jawatan Penerbangan Angkasa Luar (NASA) sekitar tahun 60-an. 
NASA mulai menetapkan tujuannya untuk menerbangkan astronot Amerika ke bulan. Cara yang 
unik untuk menangani proyek tersebut menarik perhatian para ahli dan perencana lainnya,  
termasuk untuk pengembangan proyek selain angkasa luar. Pada awalnya metode tersebut 
dinamakan metode perencanaan proyek yang berorientasi pada tujuan (Goal Oriented Project 
Planning-GOPP). Metode ini berkembang cukup luas dan digunakan oleh para perencana 
proyek untuk kerjasama Pemerintah German Barat yang ditangani oleh GTZ. Oleh Pemerintah 
German Barat, metode perencanaan ini disebut dengan ZOPP atau OOPP (Objective Oriented 
Project Planning). Semua proyek Pemerintah German Barat yang ditangani GTZ diharuskan 
menggunakan metode ZOPP sebagai pendekatan dalam melakukan perencanaan.  

Di Indonesia metode ini secara resmi di perkenalkan oleh GTZ pada tahun 1983, dan  
diterapkan pada keseluruhan fase-fase dalam perencanaan pembangunan daerah. Pada tahun 
1988, ZOPP diterapkan untuk berbagai diklat program perencanaan pembangunan wilayah 
(Planning on Regional Development Program/PRDP). Program ini mendapat dukungan dari 
pemerintah federal Jerman melalui Deuchstiftung Eintwitcklung Internationale (DSE). 

Beberapa proyek yang ditangani oleh Depdagri (Ditjen PMD) bekerjasama dengan GTZ, 
misalnya proyek P4D (Proyek Pendukung Pemantapan Penataan Desentralisasi), secara khusus 
mengembangkan ZOPP ini sebagai suatu metode perencanaan pembangunan di tingkat desa 
dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Istilah 
yang dipakai “ZOPP Desa”, Melalui program P4D, pendekatan ZOPP desa dikembangkan lebih 
lanjut melalui berbagai uji coba dan lokakarya. Ditjen Pemberayaan Masyarakat Desa, 
mengganti istilahnya menjadi P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa). 
Namun, metode P3MD ini tidak murni menggunakan pendekatan ZOPP, melainkan sudah 
dikombinasikan dengan instrumen dalam metode PRA, seperti kalender musim, analisis 
kelembagaan, dan sketsa desa.  

 

Prinsip-prinsip ZOPP 

Pada dasarnya ZOPP diadopsi dari berbagai teknik yang terlebih dahulu muncul. Jochen 
Lochmeier (1995) mengemukakan ciri-ciri utama pendekatan metode ZOPP diantaranya; 

a. Dikembangkan berdasarkan konsep Management by Objectives (MBO). 

b. Memadukan pendekatan Logical Framework Analysis (LFA) dalam proses analisisnya. 

c. Terdiri dari unsur tambahan seperti analisis partisipatif, analisis masalah, analisis tujuan, 
analisis alternatif dan menggabungkannya dengan teknik visualisasi atau dokumentasi. 

d. Mengklarifikasi perbedaan peran dan fungsi dari masing-masing stakeholders berdasarkan 
kapasitas dan kompetensi aktual. 



Perencanaan Desa Terpadu | 173  

e. Memformulasikan suatu strategi berdasarkan hasil analisis yang mendalam dan 
menghubungkan antara kebutuhan dengan kelompok sasaran potensial. 

f. Memberikan panduan yang jelas dalam mengelola proses perubahan melalui fase-fase 
proyek (project cycle). 

g. Digunakan secara fleksibel, aktual dan disesuaikan dengan kebutuhan administratif 
penggunanya. 

h. Terbuka untuk metode tambahan yang mungkin diperlukan, seperti Cost Benefit Analysis 
(CBA), Participatory Rural Appraisal (PRA) dan sebagainya. 

Inti dari metode ZOPP ialah Matrik Perencanaan Program (MPP) yang menjelaskan tentang hal-
hal sebagai berikut; 

 

Mengapa : harapan yang ingin dihasilkan oleh program tersebut. 

Apa:  program akan bekerja untuk mencapai hasil yang diharapkan. 

 keberhasilan program dapat dinilai secara objektif. 

Yang Mana: faktor lingkungan yang perlu di kelola untuk keberhasilan program 

Dari Mana: Data dan informasi yang diperoleh untuk menghasilkan program secara 
objektif. 

 

Manfaat ZOPP 

ZOPP merupakan salah satu metode perencanaan praktis dan realistis karena dilakukan melalui 
analisis partisipatif serta terbuka melibatkan berbagai stakeholders. Oleh karena itu, metode ini 
mendorong team work dalam perencanaan program melalui teknik fasilitasi dan komunikasi 
visual untuk membantu meningkatkan kerjasama antar stakeholders. ZOPP memiliki beberapa 
manfaat sebagai berikut; 

a. Membantu dalam melihat masalah dan tujuan dengan jelas, sehingga memudahkan untuk 
menentukan alternatif strategi dan prioritas program. 

b. Mengharmonisasikan harapan dan pandangan yang berbeda, sehingga membutuhkan 
konsensus dari semua pihak yang terlibat. 

c. Mendorong kerjasama tim dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam proses 
perencanaan pembangunan. 

d. Mendorong hasil perencanaan dengan tingkat objektivitas tinggi karena dilakukan secara 
partisipatif dengan memanfaatkan keahlian dan pengalaman dari semua pihak serta analisis 
terhadap lingkungan melalui penelitian langsung. 
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Kelebihan dan Kelemahan  
Sebagai suatu metode perencanaan partisipatif, ZOPP bukanlah segala-galanya untuk bisa 
mengasilkan suatu  perencanaan dengan kualitas/mutu yang paling baik. Ada juga kelemahan 
yang terdapat dalam metode ZOPP, disamping beberapa kekuatan yang juga sudah disinggung 
di atas. Oleh karena itu, sebaiknya perlu ada keterpaduan dan kombinasi metodologi yang 
dipergunakan dalam menyusun suatu perencanaan agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat.  

Tabel: Kelebihan dan Kelemahan ZOPP 

 
KELEBIHAN KELEMAHAN 

a. Meningkatkan partisipasi aktif peserta 
dalam perencanaan.  

b. Mengatasi rasa malu peserta. Dalam hal ini 
peserta yang tidak berani bicara dapat 
diakomodir melalui diskusi dan penggunaan 
kartu-kartu metaplan  

c. Membantu menganalisis masalah secara 
mendalam dan mencari hubungan sebab 
dan akibat.  

d. Membantu merumuskan rancangan 
program secara jelas dan sistematis, 
mencakup tujuan, output dan aktivitas 
maupun input yang dibutuhkan.  

e. Bersifat terbuka terhadap kritik sehingga 
bisa mengakomodir kepentingan berbagai 
pihak.  

f. Membantu merumuskan indikator 
keberhasilan program, sehingga 
mempermudah dalam memantau dan 
mengevaluasi program.  

g. Membantu meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas proses perencanaan dan 
pengelolaan program. 

h. Dapat menghemat waktu, karena semua 
masalah ditulis dalam kartu, sehingga tidak 
perlu menunggu setiap orang berbicara satu 
persatu.  

i. Semua tahapan dan hasil-hasil perencanaan 
tercatat secara jelas. 

a. Penggunaan visualisasi (meta plan), seringkali 
kesulitan bagi peserta (anggota tim) yang 
tidak bisa baca tulis secara keseluruhan.  

b. Mutu perencanaan ditentukan oleh peserta 
yang terlibat. Semakin baik anggota tim, akan 
semakin baik mutu perencanaan. Sebaliknya 
semakin lemah kapasitas anggota tim, maka 
mutu perencanaan kurang baik  

c. Cross cek atau triangulasi kurang sesuai 
dengan kondisi yang sebenarnya, karena 
analisis masalah dirumuskan oleh tim saja.  

d. Memerlukan banyak biaya, karena banyak 
menggunakan alat-alat visualisasi, antara lain 
kertas metaplan, isolasi, jarum pentul, dll.  

e. Memerlukan fasilitator yang handal, netral 
dan mampu mengakomodir adanya 
perbedaan kepentingan diantara anggota tim 
perencana. 

 

 

Analisis Partisipatif 

Analisis partisipatif atau analisis peran merupakan langkah pertama dalam metode ZOPP yang 
diarahkan untuk mengetahui terlebih dahulu kelompok sasaran pembangunan (target groups), 
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institusi atau lembaga baik pemerintah, swasta atau masyarakat (Community based 
Organization/CBO) yang diperkirakan akan terlibat dan terkena dampak langsung dari program. 
Analisis partisipatif didefinisikan sebagai suatu kajian mengenai masalah, kekhawatiran, 
kepentingan, harapan dari institusi yang ada, lembaga pelaksana, proyek lain dan individu dari 
suatu proyek atau yang mungkin dipengaruhinya (Lochmeier, 1995).  

Bagi perencana, mengenal dengan baik kondisi wilayah baik masyarakat, budaya maupun 
keberadaan kelompok di dalamnya merupakan suatu tindakan yang perlu dilakukan. Dalam 
proses perencanaan pembangunan dipastikan berbagai orang dan kelompok masyarakat akan 
terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini akan menimbulkan perspektif yang 
berbeda-beda dalam memahami tata ruang, masalah, kebutuhan dan pengembangan desa. 
Oleh karena setiap kelompok memiliki harapan dan kepentingan yang beragam bahkan 
terkadang bertentangan satu dengan yang lainnya. Semua kelompok ini perlu diperhatikan dan 
diakomodir sejak awal dalam proses pembangunan, agar tidak terjadi hambatan dalam 
pencapaian tujuan. 

 

Tujuan 

a. Mengidentifikasi orang, institusi atau lembaga yang berpengaruh baik secara langsung 
maupun tidak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. 

b. Mengenal harapan, kepentingan dan prespektif yang berbeda antara kelompok atau 
lembaga yang terlibat dalam program. 

c. Mengembangkan struktur mekanisme hubungan dan kerjasama yang dibutuhkan dalam 
mengoptimalkan sumber daya pembangunan. 

d. Mengantisipasi berbagai kemungkinan yang ditimbulkan akibat perbedaan dan 
pertentangan yang dapat menghambat atau merusak tatanan sosial kemasyarakatan 
melalui penguatan interaksi dan partisipasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan 
program. 

 

Manfaat 

Berdasarkan tujuan di atas dapat diidentifikasi manfaat dari penggunaan analisis partisipatif—
peran dalam proses perencanaan pembangunan, meliputi; 

a. Diperoleh gambaran menyeluruh tentang kelompok dan pranata masyarakat yang mungkin 
berperan atau terpengaruh oleh dampak pembangunan di desa bersangkutan. 

b. Teridentifikasi kepentingan seluruh pihak yang terlibat, sehingga dapat dirumuskan strategi 
dan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan. 

c. Tergambarnya pola hubungan positif dan kemungkinan konflik yang terjadi akibat 
perbedaan harapan berikut potensi dan kelemahan yang dimiliki oleh setiap kelompok. 
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d. Memudahkan pengambilan keputusan dan penetapan langkah lanjutan yang diperlukan 
beserta konsekuensi dan implikasinya dengan mempertimbangkan pola hubungan serta 
interaksi kelompok di dalam desa atau antardesa.  

 

Langkah-langkah 

Dalam panduan pelatihan PRDP (1999) diuraikan langkah-langkah analisis partisipatif, sebagai 
berikut; 

1. Identifikasi nama-nama kelompok dan lembaga yang dipandang berkepentingan dalam 
pembangunan di desa serta memiliki pengaruh atau dapat dipengaruhi oleh masalah-
masalah sosial yang ada. Kelompok-kelompok kepentingan tersebut dapat dianalisis 
berdasarkan mata pencaharian, adat istiadat, budaya, sejarah, aktivitas pemuda, kelompok 
usaha, dan keagamaan. 

2. Deskripsikan unsur-unsur kepentingan, harapan, kekhawatiran, potensi dan kelemahan 
yang dimiliki. Tuliskan ke dalam format analisis partisipatif dalam bentuk matrik yang 
menyatakan secara jelas dan singkat tentang unsur-unsur tersebut.  

3. Lakukan kajian terhadap unsur-unsur kepentingan serta konsekuensi yang muncul dari 
setiap kelompok masyarakat. 

4. Analisis hubungan atau keterkaitan antarkelompok berdasarkan kepentingan, masalah dan 
aspek lainnya, sehingga dapat dilukiskan kemungkinan terjadinya benturan atau konflik. 
Berikan simbol atau gambar yang menunjukkan ketidakharmonisan—konflik antar 
kelompok.  
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Tabel: Contoh matrik analisis partisipatif 
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Analisis Masalah  

Masalah didefinisikan sebagai kesenjangan (gap) antara harapan dan kenyataan atau 
perbedaan antara situasi yang ada sekarang dengan yang seharusnya terjadi. Analisis masalah 
merupakan proses kajian terhadap berbagai persoalan masyarakat yang difokuskan pada 
masalah inti (core problems). Dalam perencanaan pembangunan, analisis masalah merupakan 
teknik untuk meneliti keseluruhan temuan masalah yang berhubungan dengan inti dan 
penyebab masalah dengan rangkaian kausal atau hubungan sebab-akibat. Hasil analisis dari 
metode ini dituangkan dalam bentuk pohon masalah (problems tree). 

Konsep di atas sesuai dengan paradigma keterpaduan, di mana proses perencanaan 
dilakukan untuk mencapai perbaikan dari kondisi masyarakat berdasarkan masalah dengan 
seluruh aspek pendukungnya. Hal ini memperkuat asumsi bahwa perencanaan pembangunan 
masyarakat harus terintegrasi dengan kebutuhan aspek lainnya dalam suatu wilayah. Oleh 
karena itu, perencanaan program seharusnya terlebih dahulu mengenali secara mendalam 
masalah yang dirasakan masyarakat. 

 

Tujuan 

Proses perencanaan pembangunan dimulai dengan identifikasi masalah dan kebutuhan dengan 
maksud; Pertama, agar masalah dapat dirumuskan dengan jelas sehingga menjadi bahan 
pertimbangan untuk menetapkan tindakan lebih lanjut dalam rangka perbaikan. Kedua, 
berdasarkan masalah tersebut dapat dirumuskan tujuan dengan baik, sehingga memperjelas 
cakupan, target dan sasaran yang ingin dicapai. Ketiga, rencana program dapat terumuskan 
dengan jelas, terpadu dan mampu direalisasikan sesuai dengan waktu serta sumber daya yang 
tersedia. Rencana program mencakup kebutuhan pengembangan sosial ekonomi, infrastruktur 
dan kelembagaan berkaitan dengan aspek pengembangan jangka panjang. 

 

Manfaat  

Manfaat dari proses identifikasi masalah pada dasarnya untuk mengetahui secara jelas dan 
menyeluruh tentang kesenjangan yang terjadi di lingkungan masyarakat yang menjadi wilayah 
atau sasaran pembangunan. Oleh karena itu, program yang dihasilkan melalui analisis masalah 
harus mencerminkan ragam kebutuhan fungsional masyarakat yang bersifat multisektoral, di 
mana satu sama lain saling berkaitan dan mempengaruhi (interdependensi). Lochmeier (1995) 
mengemukakan bahwa suatu program bukan hanya sekedar satu set proyek-proyek yang 
sederhana, tetapi satu seri proyek pembangunan fungsional mencakup bidang-bidang yang 
berbeda dan bersifat multisektoral. Atas dasar inilah, identifikasi masalah digunakan sebagai 
alat untuk memahami secara menyeluruh masalah yang ada di masyarakat dan membantu 
memformulasikan rencana program secara komprehensif.  

Secara umum manfaat yang dapat diperoleh dari identifikasi masalah diantaranya; 
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a. Mendeskripsikan rangkaian (sistematika) atau hubungan masalah yang satu dengan 
masalah lainnya. 

b. Membantu menemukan dan mendefinisikan masalah inti (core problems) dari keseluruhan 
masalah yang teridentifikasi. 

c. Melihat penyebab dan akibat dari rangkaian masalah tersebut. 

d. Sebagai bahan masukan bagi perencana untuk menentukan tindakan atau terapi yang 
diperlukan untuk perbaikan. 

e. Menggali masalah-masalah dominan di masing-masing bidang atau sektor pengembangan. 

f. Membantu mengenal kondisi permasalahan yang ada secara detail dan lengkap. 

 

Langkah-langkah  

Identifikasi dan analisis masalah perlu dilakukan melalui brainstorming dan diskusi dengan 
melibatkan penuh masyarakat setempat. Langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam analisis 
masalah sebagai berikut; 

1. Sebelum memulai analisis masalah, sepakati terlebih dahulu definisi dari masalah agar tidak 
terjadi kerancuan dalam menetapkan gagasan yang muncul dari hasil diskusi. Dengan 
demikian perlu penyamaan persepsi anggota tim. Jika perlu, libatkan orang atau kelompok 
masyarakat yang akan terkena dampak program (tentukan secara acak). Kelompok tersebut 
terdiri dari orang atau organisasi yang memperoleh manfaat dari pemecahan masalah 
(masyarakat) dan yang bertanggung jawab dalam pengambilan kebijakan. 

2. Galilah melalui brainstorming atau curah pendapat tentang masalah-masalah utama dengan 
menuliskan pernyataan negatif pada kartu-kartu dan tempelkan di dinding. 

3. Kelompokkan kartu-kartu yang mengandung masalah yang sama, kemudian susun dalam 
bentuk pohon masalah, sehingga akan diketahui hubungan sebab-akibat atau 
keterkaitannya. 

4. Pilihlah satu kartu masalah yang akan dijadikan sebagai masalah inti (core). Masalah inti 
harus berupa pernyataan yang bersifat umum dan universal, artinya masalah yang muncul 
sebagai akibat keseluruhan masalah yang ada dan terfokus pada masalah utama. Upayakan 
masalah inti tidak bersifat sektoral atau bidang yang spesfik. 

5. Telaah kembali masalah-masalah atau kondisi negatif lainnya yang “menyebabkan” masalah 
inti. Hubungan kausal yang terjadi diantara variabel masalah menunjukkan hubungan atau 
terkait langsung (paling dekat). Upayakan tidak ada variabel antara atau masalah antara, 
jika ternyata masih ada, pisahkan menjadi masalah tersendiri. 

6. Kemudian analisis kembali kondisi negatif atau masalah sebagai “akibat” dari masalah inti. 
Jika masih dianggap belum terungkap dapat ditambahkan dengan tetap memperhatikan 
keterkaitan dengan masalah inti dan masalah lainnya yang paling dekat. 
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7. Tunjukkan semua hubungan sebab akibat dari setiap kondisi negatif atau masalah dengan 
garis vertikal. 

8. Periksalah kembali pohon masalah tersebut secara menyeluruh untuk melihat kesimpulan 
dari analisis yang dilakukan.  

 

Gambar: Pohon Masalah 

 

 

Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat melakukan langkah-langkah analisis masalah 
antara lain; 

 Gunakan hasil analisis yang telah dilakukan kelompok pada langkah-langkah sebelumnya 
(metode sebelumnya). 

 Fokuskan perhatian seluruh anggota pada masalah utama. 

 Jangan terhambat dengan perincian masalah yang terlalu banyak pada satu bidang atau 
kelompok masalah. 

 Masukkan hanya masalah yang dianggap penting oleh mayoritas kelompok. 

 Tunjukkan hubungan sebab akibat langsung dari masalah yang teridentifikasi. 

 Periksalah kembali apakah masih ada gagasan atau masalah lain yang tidak terkait langsung. 
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Analisis Tujuan 

Analisis tujuan merupakan suatu teknik untuk mengkaji tujuan yang diharapkan dapat dicapai 
sebagai akibat dari pemecahan masalah yang telah dilakukan bersama dengan masyarakat. 
Hasil dari analisis tujuan dituangkan dalam bentuk pohon tujuan (objectives tree) yang 
menjelaskan pernyataan positif sebagai kebalikan dari pernyataan yang tertera dalam pohon 
masalah. Pernyataan yang ada dalam pohon tujuan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai 
atau diperpaiki berdasarkan hasil identifikasi dalam pohon masalah (analisis masalah). 

 

Tujuan 

Analisis tujuan dimaksudkan untuk memformulasikan gagasan dan kerangka pikir dalam 
menentukan bentuk perubahan dan strategi yang mungkin dilakukan berdasakan analisis 
masalah yang telah dirumusakan. Secara khusus tujuan dari analisistujuan dalam perencanaan 
desa, yaitu; 

a. Merumuskan dengan jelas arah dan tujuan yang akan dicapai dalam memecahkan masalah 
yang dihadapi. 

b. Menetapkan sasaran pokok yang harus dicapai untuk menyelesaikan masalah utama 
sebagai bahan pertimbangkan dalam rangka menetapkan kebijakan. 

c. Memformulasikan tindakan strategis dalam rangka perbaikan atau perubahan yang lebih 
baik.  

d. Merumuskan cakupan, target dan sasaran program.  

e. Merumuskan kerangka kerja perencanaan dan hasil yang diharapkan 

 

Manfaat 

Hasil analisis tujuan lebih mengarah pada tindakan yang perlu dilakukan dan hasil yang 
diperoleh. Manfaat analisis tujuan diantaranya; 

a. Memberikan kemungkinan bagi tim perencana bersama masyarakat untuk mengidentifikasi 
dan mengenal lebih dalam kegiatan utama yang akan diprioritas  untuk dilakukan dalam 
memecahkan masalah. 

b. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi penentuan arah kebijakan melalui penentuan 
program atau kegiatan yang sesuai kebutuhan masyarakat. 

c. Membuka berbagai alternatif pemecahan masalah berdasarkan hasil identifikasi masalah. 

d. Melihat hubungan antara tindakan yang akan dilakukan dengan hasil yang akan dicapai. 

e. Melihat keterkaitan satu program atau kegiatan dengan program lainnya termasuk 
hubungan sebab akibat. 

f. Menentukan tujuan secara umum dari program pembangunan yang akan dilaksanakan. 
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Langkah-langkah  

Langkah-langkah analisis tujuan pada prinsipnya tidak berbeda dengan proses Identifikasi dan 
analisis masalah. Analisis tujuan lebih mengarah pada formulasi pernyataan yang tertuang dari 
hasil analisis masalah dirubah dalam bentuk rumusan positif. Langkah-langkah analisis tujuan 
diantaranya; 

1. Kaji ulang hasil analisis masalah (pohon masalah) kemudian ubahlah seluruh pernyataan 
dalam bentuk positif. 

2. Rumuskan semua pernyataan masalah menjadi hubungan antara tindakan dengan hasil 
(sebab-akibat) yang bersifat positif.  

3. Periksa kembali semua tujuan dan hubungan antara tindakan dan hasil yang telah disusun, 
jika ditemukan beberapa hubungan yang tidak logis dan saling bertentangan lakukan 
penyempurnaan. 

4. Buatlah dalam bentuk pohon tujuan untuk membantu mempermudah pemahaman secara 
logis. 

 

Apabila dalam proses pembuatan analisis tujuan ditemukan struktur yang berbeda dengan 
analisis masalah, disarankan untuk ditinjau dan dikaji ulang untuk menemukan hubungan yang 
tidak logis. Mungkin saja kekurangan ditemukan dalam analisis masalah, maka perlu dilakukan 
perbaikan sesuai dengan hasil analisis tujuan atau sebaliknya dirubah sesuai dengan analisis 
masalah. Namun pada beberapa kasus ditemukan perbedaan struktur antara analisis masalah 
dengan analisis tujuan. Hal ini bisa terjadi, beberapa masalah muncul tetapi dapat diatasi 
dengan satu rumusan tujuan saja. Bila ini terjadi tidak perlu dilakukan perubahan pada hasil 
analisis masalah tetapi dapat dilanjutkan pada langkah berikutnya. 
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Gambar: contoh analisis tujuan 

 

 

 

Analisis Alternatif dan Penentuan Prioritas  

Setelah langkah-langkah di atas, dilanjutkan dengan analisis alternatif dan penentuan prioritas. 
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menentukan alternatif program atau bentuk intervensi yang 
bersifat dasar dalam mencapai tujuan. Kemudian tentukan prioritas program yang akan 
dilaksanakan sebagai tahapan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam penentuan 
prioritas digunakan matrik pemilihan strategi dan pendekatan program. 
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Tujuan 

Analisis alternatif dan prioritas kegiatan ditujukan untuk menentukan rangkaian dan tahapan 
dari sejumlah kegiatan atau program yang akan dilaksanakan berdasarkan indikator penilaian 
tertentu. Indikator penilaian disusun berdasarkan kaidah pengembangan bidang atau sektor 
yang dibutuhkan serta ketersediaan sumber daya untuk mendukung realisasi program. Secara 
khusus langkah ini akan menentukan jenis kebutuhan yang sesuai dengan prioritas program dan 
memiliki kontribusi yang cukup luas terhadap bidang lainnya. 

 

Manfaat 

Secara umum manfaat yang dapat diperoleh dari analisis prioritas diantaranya; 

a. Menguraikan sejumlah daftar kegiatan atau program yang dibutuhkan untuk mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan. 

b. Membantu perencana dan masyarakat dalam menentukan urutan kegiatan atau program 
pelatihan yang bersifat dasar menurut penilaian tertentu. 

c. Membantu membuat kesepakatan melalui forum diskusi untuk menetapkan program yang 
akan dilaksanakan berdasarkan sumber daya yang tersedia. 

d. Membantu menetapkan tahapan program dalam jangka waktu tertentu (menengah dan 
panjang) secara berkesinambungan. 

 

Langkah-langkah Analisis Alternatif dan Penentuan Prioritas 

Analisis alternatif dan prioritas dilakukan secara partisipatif melibatkan perencana, fasilitator 
dan masyarakat penerima manfaat melalui diskusi dan penilaian. Langkah-langkah yang 
ditempuh sebagai berikut; 

a. Lakukan kajian terhadap keseluruhan hasil analisis mulai dari pemetaan, transek, SWOT, 
analisis stakeholders, analisis konflik dan analisis masalah. Pelajari dengan seksama 
hubungan tindakan dan tujuan yang hendak dicapai, kemudian tetapkan beberapa alternatif 
program  

b. Tuliskan seluruh program ke dalam matrik penentuan prioritas secara sembarang. 

c. Lakukan penilaian dengan menggunakan indikator atau kriteria sebagai berikut; 

 Tujuan dan hasil yang ingin dicapai. 

 Ketersediaan sumber daya pendukung program (anggaran, personil, peralatan dan lain-
lain). 

 Waktu pelaksanaan program. 

 Kebutuhan dan keberadaan program (tidak tumpang tindih). 

 Sumbangan yang dapat diberikan oleh program bagi usaha atau bidang lainnya. 
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 Perbandingan biaya dengan hasil yang ditimbulkan dari program tersebut. 

 Keberlanjutan. 

d. Berikan skor untuk masing-masing program (gunakan skala genap 1-4). Penentuan skor 
dapat dilakukan dengan mengambil kesepakatan atau suara terbanyak. 

e. Jumlah total skor untuk setiap alternatif program. 

f. Susunlah kembali program atau kegiatan tersebut sesuai urutan penilaian (skala prioritas). 
Jika masih ada dua atau lebih memiliki nilai skor yang sama, maka lakukan penilaian ulang 
untuk program tersebut atau dengan menambahkan indikator lain. 

g. Buatlah keterangan atau daftar khusus terkait dengan kebutuhan masyarakat yang paling 
mendasar. Kemudian urutkan kembali tanpa mempertimbangkan prioritas. 

 

Kerangka Kerja Logis (Logical Fremework) 

Kerangka kerja logis (logical framework/program framework) merupakan panduan (kerangka 
pikir) untuk menentukan dan menggambarkan suatu ringkasan mengenai rancangan atau 
desain program pembangunan dalam bentuk matrik dengan memperhatikan sumber 
pembuktian, indikator dan sejumlah asumsi. Kerangka kerja logis menunjukkan tingkatan tujuan 
dan hasil yang hendak dicapai. Pengkajian kerangka kerja logis dalam perencanaan 
pembangunan wilayah/desa dilakukan dengan cara menyesuaikan jenis-jenis kegiatan menjadi 
rangkaian kebijakan atau program yang bersifat umum.  

Dalam memahami kerangka kerja logis, perlu dipahami beberapa pengertian sebagai 
berikut; 

a. Tujuan/goal, merupakan capaian akhir yang diharapkan dari suatu kegiatan atau program 
pembangunan sebagai bentuk kesinambungan dari pencapaian maksud program. Biasanya, 
tujuan/goal diletakkan dalam kerangka kebijakan yang lebih luas berskala nasional yang 
dicapai melalui keterpaduan antara bidang atau sektor. Tujuan dirumuskan dalam satu 
pernyataan. 

b. Sasaran/strategic objectives/Purpose/Outcome, merupakan perubahan yang diharapkan 
akan dicapai melalui pelaksanaan program atau setiap aspek pengembangan dalam jangka 
waktu tertentu. Tujuan strategis dapat dicapai apabila hasil antara/intermediate result telah 
tercapai. Sasaran merupakan target-targat yang ingin dicapai dalam rangka pencapaian 
tujuan. Sasaran dapat dinyatakan dalam beberapa rumusan. 

c. Intermediate Result, merupakan capaian atau hasil-hasil perubahan perilaku yang 
diharapkan dalam rangka pencapaian sasaran atau strategic objectives.   

d. Hasil Kerja/Output menunjukkan apa yang harus dicapai dari pelaksanaan program dalam 
rangka pencapaian maksud program. Biasanya output merupakan hasil-hasil yang dicapai 
dari sejumlah atau serangkaian kegiatan yang dilaksanakan melalui sejumlah program. 
Dengan kata lain output merupakan hasil  langsung dari suatu kegiatan. 
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e. Kegiatan/input/activities merupakan serangkaian kegiatan atau tindakan yang perlu 
dilaksanakan untuk memperoleh atau mencapai hasil kerja/output. Pada tingkat ini 
diuraikan aktivitas apa yang perlu dilakukan secara rinci dalam rangka pencapaian hasil 
kerja terkait. 

 

Tujuan 

Kerangka kerja logis dimaksudkan untuk melakukan penilaian terhadap setiap program 
pembangunan desa yang digambarkan secara logis berdasarkan kondisi yang ada saat ini, 
kemudian dikaitkan dengan harapan atau dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan program 
di masa yang akan datang. 

 

Manfaat 

Kerangka kerja logis dapat memberikan suatu informasi mengenai program secara umum 
terkait dengan tujuan dan dampak yang dimungkinkan sebagai hasil pelaksanaan program. Bagi 
tim perencana dapat menjelaskan secara logis program dan mempertimbangkan berbagai 
asumsi yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan. Manfaat lain penggunaan kerangka 
kerja logis diantaranya; 

a. Menjelaskan tujuan pembangunan yang dilaksanakan (Goal, srategic objectives). 

b. Mengetahui hasil yang hendak dicapai dari pelaksanaan program pembangunan 
(intermediate result dan output). 

c. Menentukan bagaimana program pembangunan akan dilaksanakan untuk mencapai hasil 
yang diharapkan (kegiatan dan program yang harus dilaksanakan). 

d. Memahami faktor-faktor apa saja yang berada di luar pengendalian yang berpengaruh 
langsung terhadap pelaksanaan program pembangunan yang perlu dikendalikan demi 
tercapainya tujuan (asumsi penting). 

e. Menjamin keberhasilan program dapat dinilai secara objektif (indikator-indikator). 

f. Mengetahui bagaimana sumber data diperoleh untuk kepentingan penilaian dan 
pengukuran keberhasilan program yang dilaksanakan (sumber pembuktian). 

g. Mengetahui berapa sarana dan biaya yang dibutuhkan untuk mencapai hasil kerja program 
pembangunan. 

 

Langkah-langkah 

Dalam merumuskan kerangka kerja logis tidak semudah mengisi matrik, karena dibutuhkan 
kemampuan analisis yang tajam dan komprehensif tentang masalah, kebutuhan program dan 
kebijakan yang telah dirumuskan. Berikut ini diuraikan langkah-langkah penyusunan kerangka 
kerja logis: 
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1. Kaji kembali permasalahan dan tujuan yang diharapkan dicapai dalam program 
pembangunan yang telah dirumuskan dalam analisis masalah dan tujuan. 

2. Rumuskan kembali tujuan dan sasaran program secara rasional, realistis dan logis untuk 
dicapai.  

3. Tentukan apa saja yang harus dihasilkan dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan agar 
dapat dicapai. 

4. Setiap hasil ditentukan oleh sejumlah kegiatan yang harus dilakukan. 

5. Susunlah asumsi penting antara kegiatan, output, intermediate results, tujuan 
strategis/sasaran dan goal.  

6. Tentukan indikator yang dapat dibuktikan secara objektif setiap tingkat tujuan hingga 
kegiatan untuk melihat tingkat keberhasilannya. 

7. Tentukan sumber data yang dibutuhkan untuk setiap indikator yang akan diukur secara 
objektif. 

8. Prakiraan sarana dan biaya program yang mungkin dibutuhkan. 

 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan kerangka kerja program; 

a. Penyusunan kerangka kerja program merupakan suatu proses bertahap yang biasanya 
dilakukan secara berulang-ulang (interactive process). Dalam penyusunannya perlu 
didasarkan pada asas kelengkapan, logis dan realistis untuk dilaksanakan dan dicapai. 

b. Semua unsur dalam kolom saling berkaitan atau berhubungan (interelated). 

c. Perubahan materi dari suatu deskripsi kerangka program mungkin mengharuskan 
perubahan pada kotak atau tingkat yang lainnya (goal, strategic objectives, intermediate 
result, output, activities) untuk menjamin sistematika, konsistensi dan keterpaduan matrik. 
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Gambar: Matrik Kerangka Kerja Program (Proframe) 

 

DESKRIPSI (1) 
INDIKATOR 

PENCAPAIAN (2) 

METODE 
PENGUKURAN DAN 
SUMBER DATA (3) 

ASUMSI 
PENTING (4) 

GOAL 

(Tujuan pembangunan) 

   

STRATEGIC OBJECTIVES  

(Memberikan kontribusi 
terhadap pencapaian tujuan 
program) 

   

INTERMEDIATE RESULT 

(Perubahan perilaku yang 
telah diantisipasi dari 
pencapaian hasil output 
program) 

   

OUTPUT/HASIL KERJA 

(Hasil kerja yang diperlukan 
untuk mencapai sasaran 
program) 

   

ACTIVITIES/KEGIATAN 

(Kegiatan dan program 
pembangunan yang 
diperlukan untuk mencapai 
hasil/output) 

   

 

Langkah-langkah pengisian dapat dilakukan dengan logika deduktif-induktif, yaitu berfikir 
berdasarkan asumsi umum kemudian dilakukan spesifikasi (dari tujuan/goal hingga kegiatan) 
atau dengan pola berfikir induktif–deduktif, yaitu dari hal-hal yang bersifat khusus menuju arah 
yang lebih umum (dari kegiatan ke tujuan/goal). 

 

Tahap 1 – Pengisian lajur 1 – Peryataan tujuan - deskrispsi 

1. Kegiatan merupakan fungsi dari tindakan yang harus dilakukan dan dikelola untuk mencapai 
output. 

2. Output merupakan hasil-hasil kerja dari proyek atau program dalam bentuk 
barang/material, jasa, pengetahuan, keterampilan dan lain-lain. Output muncul secara 

Evaluasi dan 

Pembelajaran 

Monitoring dan 

Pembelajaran 
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langsung sebagai hasil dari pelaksanaan proyek. Manajemen proyek bertanggung jawab dan 
harus mampu menjamin output tetap relevan dan sesuai. 

3. Intermediate Results (IR) merupakan gambaran perubahan perilaku yang telah diantisipasi 
sebagai hasil dari output kepada sasaran proyek atau pemanfaat. IR menunjukkan 
bagaimana sasaran proyek menggunakan atau memanfaatkan barang, jasa, pengetahuan 
dan/atau keterampilan yang diberikan proyek. Perubahan perilaku ini bisa terjadi pada 
orang, sistem atau organisasi. IR biasanya di luar kontrol manajemen proyek, tetapi tetap di 
bawah tanggung jawabnya. 

4. Strategic objectives (SO) merupakan gambaran hasil atau dampak yang diharapkan dari 
perubahan perilaku yang terjadi di tingkat IR. Hasil ditingkat SO secara realistis dapat 
dicapai pada akhir proyek. Oleh karena itu, SO menjamin fokus proyek dan menjadi alasan 
mengapa proyek tersebut perlu dilaksanakan. SO berada di luar kontrol manajeman proyek 
dan mensyaratkan terjadinya perubahan perilaku di tingkat IR. 

5. Goal (tujuan) merupakan harapan dan cita-cita yang ingin dicapai oleh masyarakat. Goal 
menggambarkan tujuan pembangunan yang lebih luas dan untuk waktu yang lebih lama 
dari proyek tersebut. Proyek bersangkutan hanya salah satu dari sekian banyak faktor yang 
berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan. 

 

Tahap 2 – Pengisian lajur 4: Asumsi Penting 

Asumsi penting merupakan syarat-syarat (keadaan) yang penting dan dapat mempengaruhi 
keberhasilan atau kegagalan suatu program. Syarat atau keadaan tersebut merupakan faktor 
yang tidak dapat dikontrol atau berada di luar pengendalian pelaksana program, maksudnya 
sebagai isu-isu penting yang terkait langsung sebagai akibat dari program atau kebijakan yang 
dilaksanakan dan berpengaruh terhadap pencapaian hasil program. 

Penelitian dan penetapan asumsi dimaksudkan untuk;  

(a) Menilai tingkat resiko pencapaian tujuan dari pelaksanaan kegiatan pembangunan sejak 
awal perencanaan program, Bila tingkat resiko kegagalan terlalu tinggi program mungkin 
dapat diubah atau target/sasaran disesuaikan kembali sehingga lebih realistis dan 
proporsonal dengan kemampuan atau input yang ada. 

(b) Mengurangi atau meminimalisasi resiko yang masih ada selama pelaksanaan program. Hal 
ini dimungkinkan karena faktor resiko telah diperhitungkan secara matang dan logis. 

Menyusun asumsi penting dapat dilakukan dengan cara berikut; 

1. Telaah keadaan yang bukan merupakan bagian tujuan dan kegiatan pembangunan tetapi 
memiliki keterkaitan dan dapat mempengaruhinya. Manfaatkan informasi yang tercantum 
dalam analisis sebelumnya. 

2. Nilailah keadaan tersebut apakah penting untuk mencapai keberhasilan program. 

3. Tentukan asumsi–asumsi dan cantumkan dalam kolom 4. 
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4. Rumuskan asumsi dalam bentuk pernyataan positif (seperti tujuan). 

5. Gunakan semua sumber informasi yang menerangkan keadaan lingkungan program juga 
bermanfaat untuk mengetahui resiko yang akan dihadapi dari setiap tingkatan. 

6. Asumsi membantu dalam mengetahui resiko dan kesiapan untuk mengatasinya, bukan 
untuk dijadikan alasan tidak tercapainya tujuan atau menghilangkan tanggung jawab atas 
keberhasilan program. 

7. Agar mempermudah penyusunan asumsi penting, gunakan alur pernyataan sebagai berikut; 

 

 

Gambar: Alur penyusunan asumsi 

 

 

 

 

Selanjutnya skema logika hubungan antara tujuan dan asumsi dalam kerangka kerja program 
digambarkan sebagai berikut; 
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Gambar: Skema logika Hubungan tujuan dengan asumsi penting 

 

 

 

Tahap 3 – Pengisian lajur 2 : Indikator Pencapaian 

Indikator pencapaian merupakan gambaran tujuan program (goal, strategic objectives, 
intermediate result, output, activities). Menetapkan target yang dapat diukur untuk mengetahui 
tercapainya tujuan. Menjadi dasar monitoring dan evaluasi. Cara yang dapat ditempuh dalam 
menyusun indikator antara lain: 

1. Rumuskan indikator untuk tujuan program (goal, strategic objectives, intermediate result, 
output, activities) yang digambarkan melalui pertanyaan berikut; 

a. Untuk siapa?  (kelompok sasaran) 

b. Berapa banyak?  (jumlah) 

c. Sebaik apa?  (mutu) 

d. Kapan? (waktu) 

e. Dimana ? (tempat) 

2. Sebuah indikator haruslah menggambarkan inti dari tujuan atau asumsi yang ingin diukur 
secara tepat. 
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3. Indikator hanya mengukur satu tujuan atau asumsi saja. 

4. Mudah diterapkan berdasarkan data yang tersedia. 

5. Apabila banyak indikator yang perlu diukur, tetapkanlah satu indikator saja. 

6. Jika sumber data untuk mengukur sebuah indikator tidak ada, carilah indikator lain atau 
rencanakan kegiatan program untuk memperoleh data yang diperlukan, misalnya melalui 
survey mengenai keadaan awal desa. 

7. Gunakan indikator penduga (proxy indicator) untuk memperlihatkan suatu perubahan 
jangka panjang secara cepat. 

 

Tahap 4 – Pengisian lajur 3 : Metode pengukuran dan sumber data 

Metode pengukuran dan sumber data merupakan sumber pembuktian yang diperlukan untuk 
mengukur tingkat pencapaian target yang tercantum dalam indikator. Sumber data berupa, 
statistik, laporan kemajuan program, naskah atau notulen rapat, hasil survey dan penelitian 
serta hasil studi lapangan. 

Pengisian metode pengukuran dan sumber data dilakukan dengan cara sebagai berikut 

1. Tetapkanlah satu indikator atau lebih (kualitatif/kuantitatif) untuk setiap aspek tujuan yang 
tercantum dalam kerangka kerja program. 

2. Carilah sumber data sebagai sumber pembuktian yang dapat dipercaya, tepat waktu, sesuai 
keperluan, mudah dan murah. 

3. Jika sulit ditemukan sumber pembuktian yang sesuai lakukan perubahan indikator. 
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Gambar: Contoh Kerangka Kerja Program (Proframe) 

 

DESKRIPSI INDIKATOR PENCAPAIAN 
METODE PENGUKURAN 

DAN SUMBER DATA 
ASUMSI 
PENTING 

(1) (2) (3) (4) 

GOAL 
Kesejahteraan masyarakat 
desa Kombapari meningkat. 

Hingga tahun 2008, 
jumlah keluarga miskin 
menurun sebesar 5% dari 
total populasi. 

Data statistik Kabupaten 
Sumba Timur/NTT 

 

STRATEGIC OBJECTIVES  
Pendapatan petani di desa 
Kombapari meningkat 

 
Hingga tahun 2004, 
pendapatan petani desa 
Kombapari meningkat 
dari Rp. 75.000 menjadi 
Rp. 125.000. 

 
Data dinas pertanian Kab. 
Sumba Timur 
Hasil Survey lapangan 
 

 
Harga kebutuhan 
pokok stabil dan 
mudah diperoleh 

INTERMEDIATE RESULT 
Petani di desa Kombapari 
menerapkan keterampilan 
tentang teknik budidaya 
jambu mete 

 
Hingga tahun 2004, 
minimal 25% petani di 
desa Kombapari telah 
menanam jambu mete 

 
Hasil survey 
Data statistik penggunaan 
lahan kabupaten Sumba 
Timur 

 
Tersedia bibit yang 
murah dan 
permintaan pasar 

OUTPUT/HASIL KERJA 
Petani desa Kombapari 
memiliki pengetahuan 
tentang teknik budidaya 
jambu mete yang disarankan 

 
Kelompok tani desa 
Kombapari memiliki 
demplot jambu mete. 

 
Laporan petugas 
penyuluhan 

 
Bahan dan sumber 
bacaan tersedia 

ACTIVITIES/KEGIATAN 
Penyuluhan pertanian tentang 
budi daya jambu mete bagi 
petani di desa Kombapari 

 
Setiap 6 bulan petugas 
dinas pertanian 
memberikan penyuluhan 
kepada petani. 

 
Laporan kegiatan 

 
Dinas pertanian 
memberikan 
dukungan kepada 
petani melalui 
penyuluhan 

 

 

 

 

 

 

 



194 | Perencanaan Desa Terpadu 



Perencanaan Desa Terpadu | 195  

 

BAB 

11 

 

Program Investasi dan Rencana 

Kerja Pembangunan Desa 

 
 
 

 

 

erencanaan desa merupaka upaya yang dilakukan secara sistematis untuk menetapkan 
arah, kebijakan, strategi dan program dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada 
secara eefektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam dunia 

bisnis dan manajemen penyusunan rencana diantaranya menterjemahkan dalam bentuk 
investasi modal agar organisasi dapat berjalan dan menghasilkan keuntungan. Demikian halnya 
perencanaan desa sebagai bentuk investasi agar mayarakat dan pemangku kepentingan secara 
efektif dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Program investasi desa erat kaitannya dengan 
program strategis yang ditetapkan, sistem pengelolaan, pengpemanfaatan sumber daya dan 
yang diindakan jangka pendek yang dapat dilakukan atau dikenal dengan istilah Rencana Kerja 
Pembangunan (RKP Desa). Program investasi lebih berorientasi pada upaya penetapan dan 
penyusunan program berdasarkan usulan masyarakat yang akan dilaksanakan selama kurun 
waktu tertentu (5 tahun). Meskipun proses kegiatan penyusunan program investasi lebih 
banyak dimensi teknis tetapi dalam pelaksanaannya harus tetap memberikan perhatian kepada 
aspek partisipasi masyarakat. 

Investasi kegiatan disusun melibatkan wakil dari Pokmas, pemerintah desa, BPD, dan 
masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang kegiatan atau program yang menjadi 
prioritas untuk dilaksanakan. Pembahasan program investasi desa merupakan bagian dari 
upaya peningkatan kemampuan organisasi dan masyarakat yang akan dilaksanakan sesuai 
mekanisme perencanaan. Program yang tersusun berdasarkan penilaian kelayakan dan 
kebutuhan yang menjadi dasar bagi pelaku di lapangan untuk merealisasikan target program 
secara efektif dan efisien. 

 

Pengertian Program Investasi 
Program investasi merupakan terminologi baru yang digunakan dalam perencanaan 
pembangunan khususnya dalam penyusunan program pemberdayaan. Istilah ini biasa dipakai di 
bidang ekonomi, bisnis dan keuangan. Investasi didefinisikan sebagai penggunaan modal untuk 
menghasilkan uang baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan, maupun melalui 

P 
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ventura yang lebih berorientasi pengurangan resiko yang dirancang untuk mendapatkan 
perolehan modal.  

Investasi dapat merujuk pada suatu investasi keuangan (dimana investor menempatkan 
uang ke dalam suatu sarana), investasi usaha atau waktu seseorang yang ingin memetik 
keuntungan dari keberhasilan pekerjaannya (Kamus Istilah Keuangan dan Investasi 1994).  

Pengertian investasi dari sudut keuangan dapat diadaptasikan dalam bidang pembangunan 
masyarakat. Konsep modal dalam perencanaan pembangunan memiliki arti yang sangat luas, 
tidak hanya uang atau sumber daya alam termasuk di dalamnya modal sosial, seperti nilai-nilai, 
kelembagaan, sumber daya manusia dan pendidikan. Investasi pada prinsipnya dapat dipahami 
sebagai modal dasar pembangunan. Jika dalam konteks keuangan hasil yang diharapkan berupa 
keuntungan (kapital) berupa uang dan atau modal baru, maka dalam perencanaan partisipatif 
keuntungan yang diharapkan berupa hasil dan kinerja pembangunan yang mampu 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Investasi mengandung perspektif luas tentang upaya-
upaya inovatif dalam menggunakan sumber daya yang ada guna mencapai tujuan dan manfaat 
pembangunan secara optimal. Disisi lain, investasi mengandung makna kegiatan yang dapat 
dikembangkan masyasrakat baik yang bersifat fisik dan nonfisik. 

Istilah program dalam konteks pembangunan masyarakat diartikan sebagai serangkaian 
kegiatan yang dirancang secara sistematis dan komprehensif untuk merespon isu strategis, 
memecahkan masalah atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program investasi disusun 
melalui proses partisipatif berdasarkan perencanaan strategis yang melibatkan seluruh 
stakeholders dalam mencapai visi, misi, tujuan, sasaran pembangunan.  

Secara umum dapat disimpulkan pengertian program investasi dalam perencanaan 
pembangunan partisipatif adalah serangkaian unit kegiatan atau program pembangunan jangka 
menengah yang disusun secara partisipatif, sistematis dan komprehensif melibatkan seluruh 
stakeholders, berdasarkan perencanaan strategis dengan mengoptimalkan sumber daya baik 
fisik dan non-fisik untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. 

Program investasi merupakan rincian lebih lanjut dari rencana pembangunan partisipatif 
yang bertumpu pada visi, misi, kebutuhan masyarakat, kemampuan pendanaan dan 
kelembagaan. Dokumen program investasi merupakan salah satu bagian dari dokumen 
perencanaan pembangunan yang berisi kebutuhan program investasi daerah jangka menengah, 
yang disusun melalui pendekatan partisipatif. Penyusunan program investasi diselaraskan 
dengan program kunci/strategis yang telah dirumuskan pada tahap perumusan strategi 
program dalam rangka pencapaian visi-misi daerah. Program investasi merupakan program 
pembangunan yang bertumpu pada masyarakat yang disesuaikan dengan kemampuan 
pendanaan.  

 

Ruang Lingkup Program Investasi 

Program investasi desa disusun dan dirumuskan dalam bentuk dokumen perencanaan 
mencakup semua jenis kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, baik berupa investasi 
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fisik maupun non fisik. Secara umum cakupan program investasi dapat dikelompokkan sebagai 
berikut:  

Program investasi fisik. 

Prasarana dan sarana fasilitas umum. 

 Irigasi dan sistem pengairan. 

 Sarana pasca panen. 

 Perdagangan dan perindustrian. 

 Drainase dan pengendalian banjir. 

 Pengelolaan air bersih. 

 Pengelolaan sampah dan limbah. 

 Transportasi (darat, laut dan udara). 

 Fasilitas perkantoran. 

 Infrastruktur pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan. 

 Fasilitas umum lain (kesenian, kebudayaan, dan keagamaan). 

Prasarana dan sarana pelayanan sosial. 

 Perumahan dan pemukiman. 

 Pendidikan dan kesehatan. 

 Peribadatan. 

 Olah raga. 

 Sarana sosial lainnya (balai latihan, panti asuhan, pusat rehabilitasi dsb). 

Pengembangan wilayah (kawasan). 

 Peremajaan dan pembaharuan kawasan. 

 Penataan wilayah atau hamparan. 

 Industri dan pergudangan. 

 Pusat kegiatan masyarakat (pasar, sub terminal, sport center). 

 Penataan kawasan pertanian, perkebunan dan hutan. 

 Kawasan khusus untuk konservasi dan perlindungan (kawasan pesisir, hutan lindung). 

Program investasi non-fisik. 

Pendidikan dan pelatihan 

Bantuan keuangan dan permodalan  

Pemanfaatan teknologi tepat guna 

Studi dan penelitian 

Pembinaan, pengaturan dan pengendalian 

Masalah-masalah sosial, ekonomi, politik lain, seperti PSK, pengangguran, narkoba, HIV/AIDS, 
anak jalanan dsb. 
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Tujuan Program Investasi 

Secara umum tujuan program investasi, yaitu; (a) melakukan penilaian terhadap kelayakan 
teknis, tingkat kebutuhan dan aspirasi masyarakat, (b) mengintegrasikan seluruh kebutuhan 
sektoral baik kelembagaan, lingkungan dan sumber daya lain dalam suatu kemasan yang 
sistematis dan menyeluruh, (c) menetapkan prioritas program berdasarkan sumber daya yang 
ada dan diletakkan dalam rangkaian kegiatan berkelanjutan. 

Melalui penetapan program investasi akan diperoleh usulan kegiatan masyarakat dalam 
aspek kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan sektor. Bahan rujukan untuk memilih dan 
menetapkan berbagai kebutuhan serta penyiapan masyarakat dalam melaksanakan program. 
Hasil penyusunan dan penetapan program yang dilakukan akan menjadi dasar pelaksanaan 
kegiatan pengembangan atau penguatan kelembagaan dan masyarakat secara terintegrasi 
sesuai rencana strategis desa. 

 

Manfaat Program Investasi 

Program investasi merupakan bagian penting dari rencana strategis desa untuk menentukan 
prioritas program masyarakat berdasarkan kebutuhan dan masalah, sekaligus menjadi panduan 
dalam pengelolaan sumber daya (fisik dan non fisik) untuk mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan. Konsep program investasi memberikan kemudahan bagi masyarakat atau pelaksana 
dalam menentukan aturan dan pelaksanaan kegiatan yang dirancang secara sistematis dengan 
memperhatikan dimensi keterpaduan—integrasi dan pelibatan antarpelaku. Bagi masyarakat 
program investasi sebagai alat perencanaan dan kontrol kualitas dalam menata lingkungan 
sesuai dengan visi dan misi yang diharapkan. Masyarakat dapat mengetahui lebih jauh 
perubahan akibat pembangunan yang dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (5 tahun).  

Program investasi berisi harapan dan tujuan masyarakat yang hendak dicapai berdasarkan 
proses penilaian partisipatif terhadap kondisi, sumber daya dan peran dalam proses 
pembangunan. Melalui program investasi diharapkan muncul rasa memiliki (sense of belonging) 
dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap apa yang sudah dinvestasikan atau dibangun. 
Atas tanggung jawabnya itu, masyarakat akan terdorong untuk memelihara hasil pembangunan 
secara swadaya. 

 

Tahap Penyusunan Program Investasi 

Penyusunan program investasi desa merupakan langkah berikutnya dari penetapan rencana 
strategis. Secara kronologis tahap penyusunan program investasi meliputi tahapan sebagai 
berikut; 

1. Identifikasi dan analisis program investasi. 
2. Penilaian dan integrasi program investasi. 
3. Prioritas program investasi. 
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4. Optimalisasi program investasi. 
5. Rencana program tahunan. 
 
 

Gambar: Bagan Proses Penyusunan Program Investasi 
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Identifikasi dan Analisis Program Investasi  

Kegiatan identifikasi dan analisis program investasi didasarkan pada kebutuhan dan 
permasalahan yang ada di masyarakat melalui penjaringan informasi menggunakan teknik 
partisipatif, seperti  PRA dan ZOPP. Kemudian dibahas dalam penelusuran isu-isu strategis 
dengan mengidentifikasi program investasi instansi pemerintah serta pihak swasta. Sementara 
itu, kegiatan atau proyek yang telah disepakati sebelumnya menjadi masukan dalam penyusun 
program investasi. Analisis selanjutnya dilakukan melalui penjabaran program strategis dalam 
program investasi dengan mengkaji aspek teknis, ekonomis, keuangan, sosial, budaya dan 
lingkungan. Keluaran dari proses ini dalam bentuk “Daftar Panjang Program Investasi“ yang 
berisi sejumlah usulan kegiatan (masyarakat, pemerintah dan instansi) yang akan ditetapkan 
sebagai program investasi yang terdiri dari aspek pengembangan sektor, pengembangan 
kelembagaan dan pembiayaan. 

Setelah perumusan program dan isu-isu strategis, melalui forum musyawarah di tingkat 
desa dibahas seluruh usulan kegiatan atau program dari setiap dusun/RW untuk ditetapkan 
sebagai daftar panjang. Pada tahap ini seluruh usulan dikumpulkan dan diverifikasi kelengkapan 
menyangkut data dan informasi pendukung, jangan sampai ada usulan yang tertinggal atau 
terlewat. Usulan kegiatan ini berasal dari instansi atau swasta, pemerintah dan usulan 
masyarakat yang masuk dalam rencana jangka menengah desa. 

Dalam proses penyusunan program investasi, masyarakat harus memahami mekanisme 
pengajuan usulan sekaligus kriteria yang dijadikan indikator kelayakan baik ditinjau dari aspek 
kebutuhan, teknis tata ruang, kebijakan pemerintah dan pengembangan sektoral. Program 
investasi yang diajukan oleh masyarakat menjadi pengharapan tertanganinya masalah, 
kebutuhan, dan potensi yang ada menjadi prioritas pembangunan desa.  

Keuntungan dari proses identifikasi dan analisis program investasi yaitu; 

a. Program atau kegiatan yang dihasilkan merupakan solusi masalah yang dihadapi dan upaya 
pemenuhan kebutuhan masyarakat. 

b. Tersedianya informasi yang lengkap sehingga rumusan lebih terfokus dan terpadu. 

c. Program kegiatan yang dhasilkan dari pembahasan atau masalah berupa serangkaian 
kegiatan yang diajukan oleh dinas/instansi, pemerintah pusat dan masyarakat yang saling 
berkaitan, sehingga masalah dapat diselesaikan secara lintas sektor dan menyeluruh. 

d. Terwujudnya partisipasi dan kerjasama pelaku baik pemerintah, swasta dan masyarakat. 
Kerjasama pihak pemerintah dengan masyarakat semakin baik, karena masalah bersumber 
dari tingkat grassroot. 

e. Kerjasama antardinas/instansi meningkat, karena satu permasalahan dapat diselesaikan 
melalui beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas/instansi yang berbeda. 

f. Terbangunnya sinergisitas antarpelaku, pemerintah, legislatif dan masyarakat dalam proses 
penyusunan rencana pembangunan. 
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Hasil identifikasi dituangkan dalam bentuk daftar panjang usulan yang telah diusulkan 
dalam proses penyusunan rencana strategis. 

 

Tabel: Jenis Usulan Kegiatan 

 
JENIS USULAN INFORMASI YANGTERSEDIA 

Usulan Kegiatan Instansi/swasta Usulan kegiatan atau program investasi yang berasal dari dinas atau 
instansi sektoral. Usulan ini berdasarkan hasil analisis dan telah masuk 
pada format isian projek di tingkat kecamatan dan kabupaten. 
Seharusnya usulan kegiatan instansi sudah diuji kelayakannya secara 
teknis perencanaan dan sesuai kebutuhan masyarakat. Biasanya pada 
proses identifikasi tidak diperlukan analisis usulan tetapi sudah masuk 
dalam daftar isian proyek. Contoh usulan kegiatan instansi yang masuk 
dalam program investasi yang memiliki nilai strategis dan biaya cukup 
besar, diantaranya; 

- Jalan dan jembatan. 
- Drainase dan pengendalian banjir. 
- Perumahan dan pemukiman. 
- Air bersih. 
- Kehutanan. 
- Kelautan, dsb. 

Usulan Kegiatan Pemerintah Usulan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari pelaksanaan 
kebijakan melalui proyek nasional atau propinsi yang dibiayai dari luar 
negeri. Hal ini menjadi kewenangan pemerintah nasional dan propinsi. 
Biasanya proyek yang diajukan telah melalui proses pengkajian khusus. 
Identifikasi Usulan ini disusun dalam bentuk daftar dan biasanya 
menjadi prioritas utama sehingga masuk dalam short-list. 

Usulan Kegiatan Masyarakat Usulan kegiatan yang diajukan melalui proses perencanaan partisipatif 
dari setiap dusun/RW berdasarkan kebutuhan dan rencana 
pengembangan ke depan. Usulan ini diajukan berdasarkan hasil analisis 
partisipatif yang dilaksanakan oleh setiap dusun/RW. Usulan ini perlu 
mendapat prioritas untuk dilaksanakan karena bersifat buttom up dan 
diusulkan langsung oleh sebagian besar masyarakat sesuai kebutuhan. 

 

 

Penilaian dan Integrasi Program Investasi  

Kegiatan ini merupakan proses penilaian terhadap daftar panjang program investasi melalui 
penggabungan beberapa kegiatan yang saling terkait satu dengan lainnya. Tujuannya untuk 
memperoleh hasil atau manfaat yang optimal dari kegiatan tersebut dan menseleksi setiap 
usulan yang terdapat dalam daftar panjang dengan kriteria pemilihan tertentu. Daftar panjang 
yang dihasilkan pada tahap identifikasi, kemudian dilakukan penilaian integrasi yang hasilnya 
dalam bentuk “Daftar Pendek Program Investasi”. Kriteria yang ditetapkan untuk menseleksi 
daftar panjang mencakup aspek kelayakan teknis dan aspek lainnya. 

Kriteria kelayakan teknis digunakan untuk memberikan arahan bagi program investasi 
dalam memenuhi kebutuhan umum mengacu kepada standar pelayanan umum, SNI, dan 
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standar yang digunakan oleh instansi atau dinas. Sarana, prasarana, pelayanan umum dan sosial 
yang telah memiliki standar yang berlaku di wilayah propinsi dan kabupaten bersangkutan yang 
diajukan dalam penyusunan program investasi.  

Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penilaian program investasi; 

a. Usulan tidak boleh menyimpang dari kebijakan dan rencana strategis yang telah ditetapkan. 

b. Program dan kegiatan tidak menyimpang dari prioritas pembangunan daerah atau Propeda. 

c. Program yang memiliki nilai investasi tinggi perlu dilakukan kelayakan ekonomi. 

d. Program dan kegiatan yang memberikan dampak lingkungan negatif perlu dilengkapi 
dengan studi analisis dampak lingkungan. 

e. Program kegiatan yang mendorong keterlibatan investor perlu dilengkapi dengan proposal 
lengkap yang menggambarkan potensi dan keuntungan dari kegiatan tersebut. 

f. Program yang memiliki tingkat kesulitan tinggi perlu dilengkapi dengan rincian desain 
teknis. 

Integrasi program investasi dimaksudkan untuk melihat secara keseluruhan keterkaitan 
antarusulan kegiatan, manakah yang paling mendukung dan berkesinambungan. Keterkaitan 
mengandung arti, jika kegiatan itu tidak dilaksanakan mengakibatkan tidak bermanfaatnya 
usulan program yang lain. 

Proses integrasi dilakukan oleh tim teknis dengan melibatkan stakeholders lain dengan 
maksud; 

a. Mengelompokan usulan kegiatan yang memiliki keterkaitan baik secara teknis dan sosial, 
sehingga tercapai keterpaduan dalam meningkatkan pelayanan masyarakat. 

b. Menghindari adanya usulan yang tidak bermanfaat karena kegiatan penunjang lainnya tidak 
dilaksanakan. Misalnya pembuatan jalan desa tidak disertai pembangunan jembatan.  

c. Mengurangi dampak negatif akibat kondisi alam dan topografi desa yang sangat sulit. 

d. Menghindari kondisi tidak dilaksanakannya suatu usulan kegiatan meskipun alokasi dana 
telah tersedia, akibat belum tuntas kegiatan sebelumnya. Misalnya pembangunan jalan 
tembus antar kampung, tetapi tanah yang akan dilalui belum dibebaskan. 

e. Menghindari duplikasi usulan kegiatan. Misalnya dua dusun mengajukan usulan yang sama. 

Hasil dari proses penilaian dan integrasi program dalam bentuk Daftar Pendek Program 
Investasi (short list) sebagai bahan masukan untuk proses selanjutnya. Pada prinsipnya semua 
rumusan usulan kegiatan investasi yang ada dalam daftar pendek sudah layak secara teknis 
perencanaan maupun aspek lainnya. Hasil proses integrasi akan berpengaruh terhadap proses 
penentuan prioritas kegiatan, jika ada satu kegiatan memiliki ranking di urutan atas, sementara 
kegiatan lain yang berkaitan di uratan bawah, maka secara otomatis akan mengikuti ranking 
kegiatan utamanya. 
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Prioritas Program Investasi  

Pada tahap ini daftar pendek usulan kegiatan hasil integrasi program dilakukan pengujian untuk 
menentukan susunan prioritas program. Penilaian dilakukan oleh tim bersama stakeholders 
untuk menetapkan tingkat kepentingan dari usulan kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan. Kegiatan ini tidak menghilangkan atau ‘mendrop’ usulan yang dinyatakan kurang 
atau tidak diprioritaskan, karena usulan tersebut dapat dijadualkan pada tahun berikutnya 
sesuai dengan kemampuan pendanaan yang direncanakan secara khusus dalam dokumen 
pembiayaan. Disamping itu sesuai kemampuan kelembagaan dalam menggulirkan program. 
Demikian pula beberapa usulan yang diprioritaskan tidak secara otomatis dilaksanakan pada 
tahun pertama, tetapi mungkin direalisasikan pada tahun ke-3, ke-4 atau ke-5. Hal ini 
disebabkan kegiatan tersebut membutuhkan persyaratan dan kelengkapan, seperti dokumen 
DED, pembebasan lahan, analisis dampak lingkungan, atau analisis kapasitas kelembagaan. 
Tujuan penentuan prioritas program investasi yaitu; 

a. Membantu perencana dalam mengkaji usulan kegiatan dan rinciannya untuk mendapatkan 
suatu daftar prioritas usulan program yang realistis, terpadu dan operasional. 

b. Menguji alternatif usulan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran, terutama untuk 
menentukan optimalisasi pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. 

c. Menilai sejumlah usulan kegiatan sesuai dengan urutan kepentingan dan kebutuhan yang 
telah digariskan dalam strategi program. 

Metode untuk menentukan prioritas program investasi menggunakan perhitungan 
kuantitatif sederhana yang dikenal dengan Matriks Prioritas Program (MPP). Sebagai bahan 
masukan digunakan Daftar Pendek Program Investasi, dokumen usulan kegiatan, dan peran 
atau prioritas kebijakan untuk sektor tertentu. 

Analisis prioritas didasarkan atas kriteria atau aspek manfaat, kelayakan dan tingkat resiko 
dari usulan kegiatan baik pada saat implementasi dan pembiayaan. Hasil dari tahapan proses ini 
dalam bentuk “Daftar Prioritas Program” yang tersusun secara berurutan (ranking).  

Manfaat masing-masing usulan dinilai berdasarkan aspek berikut, 

a. Pengentasan kemiskinan. 

b. Peningkatan ekonomi. 

c. Kerjasama antarsektor. 

d. Peningkatan pendidikan. 

e. Dampak lingkungan hidup. 

f. Kesehatan masyarakat. 

Tingkat kelayakan diukur berdasarkan aspek berikut 

a. Sosial. 

b. Pemenuhan kebutuhan dasar. 
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c. Ekonomi dan keuangan. 

d. Teknis kegiatan. 

e. Cakupan atau ruang lingkup kegiatan. 

f. Kesiapan desain. 

Tingkat resiko diukur berdasarkan aspek berikut. 

a. Kompleksitas program. 

b. Kemudahan pelaksanaan. 

c. Pentahapan kegiatan. 

d. Kemudahan pendanaan. 

e. Ketepatan pelaksanaan. 

f. Sesuai dengan kebijakan atau perencanaan. 

g. Konflik antarkelompok. 

Seluruh aspek diatas diujikan pada setiap usulan kegiatan (Daftar Pendek Program) 
dengan bobot nilai dijelaskan pada tabel berikut; 

 

Tabel:  Kriteria manfaat 

 

ASPEK PENILAIAN 
BOBOT NILAI 

1 3 5 

Pengentasan kemiskinan Memperburuk 
kemiskinan 

Tidak berpengaruh 
terhadap pengentasan 
kemiskinan 

Dapat membantu 
mengentaskan 
kemiskinan 

Peningkatan ekonomi Tidak berpengaruh 
terhadap pendapatan 
masyarakat 

Sedikit memberikan 
pengaruh terhadap 
pendapatan 
masyarakat 

Mempromosikan 
pertumbuhan ekonomi 

Kerjasama antarsektor Tidak memberikan nilai 
tambah pada sektor lain 

Memberikan sedikit 
nilai tambah pada 
sektor lain 

Memberikan nilai 
tambah dan 
memperkuat program 
investasi secara 
keseluruhan 

Peningkatan pendidikan Memperburuk kondisi 
pendidikan 

Tidak berpengaruh 
terhadap partisipasi 
masyarakat dalam 
pendidikan 

Mendukung 
peningkatan sumber 
daya manusia/ 
pendidikan masyarakat 

Dampak lingkungan hidup Memperburuk kondisi 
lingkungan 

Tidak berpengaruh 
terhadap kondisi 
lingkungan 

Memberikan dampak 
positif terhadap 
lingkungan 

Kesehatan masyarakat Tidak membantu 
peningkatan kesehatan 
masyarakat 

Sedikit membantu 
peningkatan kesehatan 
masyarakat 

Sangat membantu 
peningkatan kondisi 
kesehatan masyarakat 
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Tabel:  Kriteria Tingkat Kelayakan Kegiatan 
 

Aspek Penilaian 
Bobot Nilai 

0 1 2 

Sosial kemasyarakatan Tidak sesuai dengan 
kondisi masyarakat 

Layak sesuai dengan 
kondisi masyarakat 

- 

Kebutuhan dasar Tidak mencerminkan 
kebutuhan nyata 

Mencerminkan sebagian 
kebutuhan nyata 

Mencerminkan 
kebutuhan dasar 
masyarakat 

Ekonomi dan keuangan Tidak efisien dan 
memberikan nilai tambah 
bagi masyarakat 

Memberikan nilai 
tambah dan tidak efisien 

Memberikan nilai 
tambah dan efisien 

Teknis Belum diuji kelayakan 
secara teknis 

Layak secara teknis - 

Cakupan kegiatan Tidak bermanfaat Memberikan manfaat 
bagi sebagian 
masyarakat 

Memberikan manfaat 
kepada penguatan 
masyarakat 

Kesiapan desain Belum ada desain Sedang dalam proses 
penyusunan  

Sudah siap atau 
selesai disusun 

 
 

Tabel:  Kriteria tingkat resiko 
 

Aspek Penilaian 
Bobot Penilaian 

0 1 2 3 
Kompleksitas program - Sangat rumit 

melibatkan banyak 
sektor/instansi 

Rumit hanya 
melibatkan satu 
instansi/sektor 

Tidak rumit hanya 
melibatkan satu 
instansi/sektor 

Kemudahan pelaksanaan - Perlu pembebasan 
lahan dan relokasi 

Proses pembebasan 
lahan sedang berjalan 

Tidak ada kendala 
masalah tanah atau 
relokasi 

Pentahapan Kegiatan Harus selesai 
sekaligus 

Dapat diselesaikan 
secara bertahap 

- - 

Kemudahan pendanaan - Dana sulit diperoleh Dana dapat 
diupayakan  

Dana telah tersedia 

Ketepatan pelaksanaan Sulit dilaksanakan 
sesuai jadual 

Dapat dilaksanakan 
sesuai jadual 

- - 

Sesuai dengan kebijakan 
dan perenxanaan 

- Tidak sesuai  Tidak dapat 
dipastikan 

Sesuai dengan 
perencanaan yang 
telah ditetapkan 

Konflik antarkelompok - Menimbulkan 
pertentangan  

Dalam proses 
penyelesaian atau 
sengketa 

Mendukung 
penguatan 
kerjasama 
antarkelompok 

 
 

Beberapa istilah yang perlu dipahami dalam penilaian prioritas; 

 Nilai kasar (raw score) merupakan nilai yang diberikan oleh peserta tentang aspek dan 
kriteria untuk masing-masing usulan kegiatan. Misalnya, aspek manfaat, 1, 3 dan 5) 
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 Nilai rata-rata (everage score) adalah nilai rata-rata masing-masing kriteria untuk seluruh 
usulan kegiatan. Misalnya, perhitungan jumlah rata-rata dari aspek peningkatan ekonomi). 

 Nilai normal (normal score) adalah hasil bagi dari nilai kasar (raw score) dan nilai rata-
ratanya (everage score). 

 Nilai normal dan bobot (weighted normalized) adalah jumlah total nilai normal untuk 
masing-masing usulan kegiatan untuk seluruh kriteria. 

 Penentuan ranking ditentukan oleh nilai normal dan bobotnya. 

Berikut ini diberikan contoh perhitungan sederhana; 

 

Tabel:  Contoh Perhitungan Prioritas Usulan Kegiatan 
 

Usulan Kegiatan 
Kriteria Penilaian (Manfaat, Kelayakan dan Resiko) 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 Dst... 
A 2 1 3 5 1 3  
B 3 1 5 5 1 1  
C 3 3 5 3 3 1  
D 5 3 1 3 3 1  
E 1 1 1 1 3 3  

dst        

Rata-rata 4,2 1,8 3 3,4 2 1,8  

 
 

Usulan Kegiatan 
Kriteria Penilaian (Manfaat, Kelayakan dan Resiko) Skor 

Normal 
Ranking 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 

A 0,48 0,55 1,0 1,47 0,5 1,67 5,67 3 
B 0,71 0,55 1,67 1,47 0,5 0,56 5,46 4 
C 0,71 1,67 1,67 0,88 1,5 0,56 6,99 1 
D 1,20 1,67 0,33 0,88 1,5 0,56 6,14 2 
E 0,24 0,550 0,33 0,29 1,5 1,67 4,58 5 

dst         

 
 
 

Optimalisasi Program Investasi  

Setelah daftar prioritas usulan kegiatan telah tersusun, langkah selanjutnya melakukan 
optimalisasi rencana investasi terhadap kemampuan pembiayaan dan kebutuhan 
pengembangan kelembagaan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan seluruh usulan 
kegiatan dengan mengkaji kemampuan aspek pembiayaan, kelembagaan, kebijakan dan 
forcemajeur.  

Faktor-faktor menyangkut pembiayaan program investasi mencakup; 

a. Komitmen pembiayaan dari masyarakat, swasta. APBN, APBD yang diperoleh dari proses 
sebelumnya. 
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b. Kemampuan pembiayaan pembangunan yang bersumber dari APBD kabupaten/kota 
berdasarkan hasil analisis penyusunan dokumen program pembiayaan. 

c. Kebijakan alokasi anggaran. 

Masalah kelembagaan yang dipandang penting agar diperoleh optimalisasi seperti,  

a. Usulan kegiatan yang didukung oleh pemerintah, swasta dan lembaga masyarakat yang 
ada. 

b. Kejelasan tugas atau kewenangan untuk menangani suatu program investasi. 

c. Disepakatinya lembaga atau organisasi lokal yang akan mengelola kegiatan.  

d. Tersedianya jaminan investasi dari masyarakat. 

Faktor-faktor menyangkut kebijakan program mencakup; 

a. Komitmen pemerintah daerah (kabupaten/kota) melalui persetujuan DPRD untuk 
melaksanakan program/kegiatan di tingkat desa. 

b. Keterpaduan usulan kegiatan dengan kebijakan rencana tata ruang wilayah. 

c. Kebijakan peraturan daerah (Perda). 

Optimalisasi ini merupakan suatu proses iterasi, yang dapat dilakukan secara berulang 
sesuai dengan kapasitas dan kesepatan stakeholders. Tujuannya untuk mencapai suatu 
rumusan program investasi yang terpadu dan sesuai kebutuhan masyarakat. Keluaran dari 
tahapan ini dalam bentuk Dokumen Program Investasi. 

 

Rencana Kerja Pembangunan (Program/Kegiatan Tahunan) 

Program investasi berisi serangkaian usulan kegiatan yang akan dilaksanakan selama jangka 
waktu lima tahun. Daftar prioritas kegiatan yang telah disepakati kemudian disusun 
berdasarkan prakiraan biaya dan rencana pelaksanaan selama lima tahun yang dibabak dalam 
rencana pelaksanaan tahunan (tahun pertama, kedua, ketiga dst). Tahap ini merupakan 
kegiatan akhir dari tahap perencanaan. Tujuannya untuk menetapkan realisasi seluruh usulan 
berdasarkan pertimbangan sumber daya, kelembagaan dan anggaran pembiayaan tahunan. 
Tahap ini menunjukkan kesiapan masyarakat untuk melaksanakan program pembangunan 
sesuai kebutuhan dan pengembangan wilayah. 

Dalam penyusunan rencana program tahunan didasarkan pada hasil sinkronisasi usulan 
kegiatan. Terdapat dua batasan pokok yang harus dipenuhi, yaitu; 

 Susunan prioritas usulan kegiatan yang termasuk dalam pelaksanaan fisik tahun pertama 
harus berisikan usulan kegiatan yang telah siap baik dari segi pembiayaan, peraturan atau 
kebijakan, dan lembaga pelaksana. 

 Jumlah biaya investasi usulan kegiatan tidak melebihi dari alokasi dana maksimal yang telah 
ditetapkan. 
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Penetapan rencana kegiatan tahunan dilakukan oleh tim perencana, wakil dari kelompok 
masyarakat, fasilitator atau pendamping, kepala desa dan BPD. Kemudian lakukan langkah-
langkah sebagai berikut; 

1. Siapkan daftar pendek usulan (program investasi), mulailah untuk menilai kesiapan usulan 
kegiatan berdasarkan prioritas tertinggi menurut hasil ‘ranking akhir’ 

2. Periksalah seluruh usulan kegiatan yang memiliki status keterkaitan kebutuhan tertentu 
dengan usulan kegiatan yang memiliki nilai ranking rendah. Terdapat pilihan (sesuai dengan 
status keterkaitan kebutuhan), yaitu; 

 Satukan kedua usulan kegiatan tersebut dengan mengangkat usulan kegiatan yang 
memiliki nilai ranking lebih rendah diurutan usulan utamanya. 

 Tunda kedua usulan kegiatan tersebut dengan memberikan tanda (*) pada kedua 
usulan, kemudian melanjutkan penilaian pada urutan berikutnya. Hal ini untuk 
memastikan apakah usulan tersebut telah memiliki kepastian dukungan.  

3. Catatlah seluruh hasil status penilaian yang dilakukan atas pilihan kebutuhan usulan dalam 
tabel Status Perubahan Usulan Kegiatan. 

4. Isilah Tabel Prioritas Usulan Kegiatan Tahun Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat dan Kelima 
dengan memasukkan usulan kegiatan berdasarkan hasil perubahan yang telah dinilai siap 
untuk dilaksanakan. 

5. Periksalah apakah komulatif biaya usulan kegiatan telah mendekati dan akan melebihi 
batasan alokasi dana tahunan yang telah ditetapkan. Tetapkan paket kegiatan tersebut 
dalam bentuk program tahunan menyangkut daftar usulan dan jumlah komulatif biaya 
investasi. Tabel inilah yang akan dijadikan sebagai bahan diskusi pada forum kesepakatan 
(Musbangdes) berikutnya. 

 

Sosialisasi Program Investasi 

Setelah daftar pendek dan renana program tahunan telah disusun kemudian disosialisasikan 
kepada masyarakat dan stakeholders. Tujuannya untuk memperoleh masukan dan memeriksa 
kembali tingkat kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Hal yang lebih penting dari proses 
sosialisasi ialah untuk memperkenalkan lebih dekat (proses belajar) rencana pembangunan 
yang telah disusun agar diperoleh penerimaan dan dukungan partisipasi masyarakat yang lebih 
luas. Dalam proses ini dilakukan pula konsultasi dengan stakeholders yang berkompeten dalam 
rangka penyempurnaan program investasi. 

Sosialisasi program investasi dapat dilakukan melalui forum perencanaan (Musbangdes) 
dengan menggunakan media komunikasi yang tersedia. Setiap usulan yang ada dalam daftar 
prioritas dikomunikasikan kepada kelompok yang mengajukan usulan agar dapat dipahami 
proses penetapan dan keputusan prioritas akhir yang dihasilkan. Upaya mengkomunikasikan 
dapat dilakukan melalui forum formal ataupun informal agar masyarakat menyadari pentingnya 
program investasi, sehingga ikut menjamin dan mendorong pelaksanaan usulan secara efektif. 
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Dalam proses sosialisasi program investasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan 
pengelolaan kegiatan, masyarakat harus berpartisipasi secara aktif, sehingga apa yang menjadi 
harapan, kebutuhan yang terakomodir dalam program pembangunan dapat dilaksanakan. 
Semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam pengambilan keputusan, semakin berkualitas 
nilai legitimasinya. Peran institusi non-pemerintah baik LSM, Ornop, Ormas, organisasi profesi, 
dan tokoh masyarakat akan mendorong sinergisitas seluruh pelaku pembangunan daerah. 

Berdasarkan pengalaman dalam penyusunan program investasi di beberapa desa 
ditemukan beberapa masalah yang sangat mempengaruhi hasil akhir program yang disusun, 
misalnya pada saat identifikasi program telah dilakukan secara partisipatif, di mana data-data 
untuk penyusunan program benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat, setelah 
mengalami proses perencanaan, hasil akhirnya tidak sesuai dengan apa yang diusulkan oleh 
kelompok. Untuk menghindari hal demikian, draft program investasi perlu dilakukan konsultasi 
kepada stakeholders, sehingga diperoleh masukan untuk penyempurnaan. Setelah itu, 
disosialisasikan kembali kepada masyarakat untuk meminimalisasi penolakan dan memberikan 
pembelajaran domokrasi.  

 

Review Program Investasi 

Review program investasi merupakan upaya mengkaji, menata dan menyesuaikan program 
investasi strategis baik yang sudah, sedang dan belum dilaksanakan dengan jadual pelaksanaan, 
pembiayaan, aspek kelembagaan, lingkungan dan perubahan masyarakat. Review program 
investasi dilakukan setiap tahun sesuai dengan perkembangan aspirasi, partisipasi masyarakat 
kebijakan makro dan forcemajer. Kegiatan ini dilakukan sebagai alat monitorig partisipatif 
terhadap pelaksanaan program investasi. Artinya pada akhir tahun secara rutin dilakukan 
penilaian untuk mengukur sejauhmana kegiatan yang telah dilaksanakan dapat terealisasi serta 
mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana 
strategis desa.  

Review kegiatan tahunan terkait dengan kegiatan rutin yang diselenggarakan Pemda 
khususnya dalam sistem perencanaan terpadu, seperti penyusunan REPETADA dan 
penyelenggaraan rapat koordinasi atau forum konsultasi, seperti P5D, Musbangdes, MAD, 
Rakorbang IKM dan sebagainya. Review dilaksanakan melibatkan seluruh stakeholders agar 
diperoleh manfaat, optimalisasi, serta memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengkritisi 
dan memberikan masukan terhadap susunan beserta aspek teknis yang diperlukan.  

Pada tahap ini dimungkinkan terjadi perubahan susunan atau prioritas berdasarkan 
pembiayaan, kelembagan dan integrasi program melalui proses penilaian kembali dalam 
musyawarah desa. Materi yang dibahas dalam kegiatan review tahunan yaitu; 

 Kesesuaian jadual dengan realisasi pekerjaan.  

 Kesesuaian usulan kegiatan investasi dengan perkiraan biaya. 

 Kesesuaian usulan kegiatan dengan program strategis. 
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 Usulan kegiatan baru yang sangat bermanfaat mendukung program strategis. 

Ketika program telah tersusun selama 5 (lima)  tahun dan pelaksanaan tahun pertama telah 
berjalan, maka upaya penyempurnaan program tahun berikutnya perlu dikaji agar diperoleh 
manfaat dan kesinambungan dari setiap usulan kegiatan. Beberapa hal yang perlu dicermati 
dalam proses review program investasi diantaranya; 

a. Usulan kegiatan yang masuk pada jadual rencana program tahunan belum terlaksana atau 
belum selesai. Hal ini karena alasan sebagai berikut; 

 Keterbatasan dana. 

 Terhambat karena belum selesainya pembebasan tanah dan kurangnya dukungan 
masyarakat yang terkena dampak. 

 Rencana tidak sesuai dengan kondisi lapangan. 

 Tenaga lapangan tidak mampu melaksanakan pekerjaan. 

 Perubahan kebijakan pemerintah daerah. 

 Tidak lolos dalam proses Rakorbang dan prioritas anggaran. 

 Kondisi force majeure. 

b. Pelaksanaan program investasi yang dijadualkan pada tahun kedua perlu ditinjau kembali 
waktu pelaksanaannya. Mungkin tetap atau pelaksanaan digeser pada tahun berikutnya 
dengan alasan sebagai berikut; 

 Terjadi perbaikan materi perencanaan.  

 Perubahan kebijakan pemerintah. 

 Institusi pelaksana belum siap untuk melaksanakannya. 

 Diperoleh masukan karena ketidaksesuaian dengan kondisi lapangan dan kebutuhan 
masyarakat. 

 Ketersediaan dana. 

c. Program investasi yang terjadual pada tahun ketiga dan seterusnya, dimungkinkan untuk 
perubahan jadual pelaksanaannya. 

 Ada indikasi kegiatan tertentu perlu dilaksanakan atau ditunda. 

 Perubahan situasi politik. 

 Keterbatasan dana. 

d. Program investasi yang belum diusulkan, namun memiliki keterkaitan dengan program 
strategis. Bila dalam proses review tahunan ada indikasi baru yang mengarah pada 
kebutuhan penajaman program strategis, maka perlu dilakukan pembaharuan terhadap 
proses penyusunan program. Selanjutnya diuraikan menjadi usulan kegiatan atau program 
investasi. 



Perencanaan Desa Terpadu | 211  

 

BAB 

12 

 

Anggaran Pendapatan dan  

Belanja Desa (APB-Desa) 

 
 
 
 
 

nggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) merupakan bagian integral dari 
perangkat kebijakan pembangunan dan rumah tangga desa. Dalam mendukung 
pelaksanaan pembangunan di desa diperlukan kepastian biaya yang berasal dari 

berbagai sumber baik pemerintah, swasta maupun masyarakat setempat. Dalam UU Nomor 
22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dikemukakan salah satu inti pelaksanaan otonomi 
daerah adalah terdapat keleluasaan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan 
pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas dan adanya dorongan atau landasan 
demokrasi, kesetaraan dan keadilan. Dalam undang-undang tersebut diatur tentang desa 
sebagai kesatuan hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat istiadat yang diakui dalam 
sistem pemerintahan nasional dan berada di dalam wilayah kabupaten. Berdasarkan hal 
tersebut, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat 
sesuai kondisi sosial dan budaya termasuk dalam pengaturan keuangan. 

Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas 
dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya untuk 
mencapai kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk sistem 
pemerintahan yang mengatur rencana pengembangan jangka panjang, kebijakan dan peraturan 
desa serta sumber pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan 
secara tegas dan konsisten tentang anggaran biaya pembangunan desa baik di tingkat nasional 
hingga daerah. Kewenangan daerah untuk mengatur proporsi anggaran pembangunan desa 
sangat penting sebagai wujud keberpihakan kepada masyarakat desa. 

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, ditetapkan undang-undang 
otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang “Pemerintahan Daerah” 
dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang “Perimbangan Keuangan Pusat dan 
Daerah”. Pelaksanaan otonomi daerah menurut undang-undang tersebut lebih ditekankan 
pada azas desentralisasi terutama untuk daerah kabupaten/kota. Azas desentralisasi yang 
dimaksud yaitu daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat di daerahnya sesuai aspirasi masyarakat di daerah tersebut (sesuai dengan 
keinginan dan  kebutuhan masyarakat).  Kewenangan daerah untuk mengatur daerahnya 

A 
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termasuk didalamnya kewenangan untuk mengelolah keuangan daerahnya masing-masing. 
Undangundang ini kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor 32 & 33 Tahun 2004, 
tetapi pada dasarnya tidak ada perubahan yang terlalu mencolok dalam undang-undang 
tersebut terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah. 

 

Pengertian APB Desa 

Berkaitan dengan rumusan APB-Desa tidak satupun peraturan, baik UU Nomor 22/1999, UU 
Nomor 25/1999 maupun PP Nomor 76/2001 dan Kepmendagri Nomor 64/1999, yang 
memberikan pengertian atau ‘definisi’ tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau 
APB-Desa secara tegas. Pada UU Nomor 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah (nasional) dan Daerah hanya dikemukakan pengertian APBN (Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). 

UU Nomor 25/1999 pasal 1 ayat 12 menyatakan bahwa APBN adalah suatu rencana 
keuangan tahunan negara yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara. Pada ayat selanjutnya (ayat 13) dinyatakan bahwa APBD 
adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Secara khusus pengertian mengenai 
APB-Desa tidak pernah dijumpai, tetapi masing masing daerah mencoba menyusun rumusan 
tersendiri tentang APB-Desa. 

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 7/2000 pasal 2 dijelaskan 
pengertian APB-Desa sebagai berikut: “APB-Desa adalah rencana operasional tahunan yang 
diambil dari program umum pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dalam 
angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak 
mengandung perkiraan batas tertinggi belanja/ pengeluaran keuangan Desa”. Sedangkan pada 
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 24/2000 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa (Bab II pasal 2); “APB-Desa merupakan rencana operasional tahunan dari program 
pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka 
rupiah yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja 
desa”. Sementara itu, pada peraturan desa Bentek Kabupaten Lombok Barat Nomor 02/2001 
tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Krama Desa Bentek pasal 1 huruf j dinyatakan bahwa 
APB-Desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang memuat rancangan Pendapatan 
dan Pengeluaran belanja Desa yang ditetapkan setiap tahun. 

Tim P3M-OTDA menjelaskan secara rinci pengertian APB-Desa sebagai berikut; 

a. APB-Desa merupakan rencana tahunan desa yang dituangkan dalam bentuk angka-angka 
yang mencerminkan berbagai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan 
pembangunan desa. 

b. APB-Desa terdiri dari bagian penerimaan dan bagian pengeluaran desa dalam satu tahun 
anggaran, mulai bulan Januari s/d Desember. 
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c. APB-Desa ditetapkan dengan Perdes oleh BPD bersama Kepala Desa selambat-lambatnya 
satu bulan setelah ditetapkan APBD Kabupaten. 

d. Pengelolaan APB-Desa dilaksanakan oleh Bendaharawan Desa yang diangkat oleh Kepala 
Desa atas persetujuan BPD. 

e. Pengelolaan APB-Desa dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada masyarakat 
melalui BPD selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan, APB-Desa merupakan suatu 
rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang 
mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program 
pembangunan desa bersangkutan.  

 

Manfaat APB-Desa 

APB-Desa pada dasarnya disusun untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan 
dengan mengenali secara mendalam sumber-sumber dana dan pengeluaran atau belanja rutin 
pembangunan desa. Melalui APB-Desa, pemerintah dan masyarakat secara jelas dapat 
menentukan skala prioritas dan operasionalisasi pembangunan yang harus dilakukan untuk 
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara rinci manfaat penyusunan APB-
Desa diantaranya; 

a. APB-Desa sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi operasional 
kegiatan berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan dana pendukung. 

b. Indikator dalam menentukan jumlah dan besarnya pungutan yang dibebankan kepada 
masyarakat secara proporsonal. 

c. Bahan pertimbangan dalam menggali sumber pendapatan lain di luar pendapatan asli desa, 
seperti melalui pinjaman atau jenis usaha lain. 

d. Memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan administrasi 
keuangan desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. 

e. Memberikan arahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sekaligus sebagai 
sarana untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pemerintahan desa.  

f. Gambaran mengenai arah kebijakan pembangunan pemerintah desa setiap tahun anggaran.  

g. Memberi isi terhadap model penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mewujudkan good 
governance.  

h. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat melalui perencanaan pembangunan dan 
pembiayaan secara komprehensif. 
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Prinsip-prinsip Penganggaran Desa 

Sukasmanto (2004:73) menjelaskan proses penganggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor 
sebagai berikut: 

1. Transparansi; menyangkut keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat mengenai 
berbagai kebijakan atau program yang ditetapkan dalam rangka pembangunan desa.  

2. Akuntabilitas; menyangkut kemampuan pemerintah desa mempertanggungjawabkan 
kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan 
pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud terutama menyangkut masalah 
finansial.  

3. Partisipasi masyarakat; menyangkut kemampuan pemerintah desa untuk membuka 
peluang bagi seluruh komponen masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam proses 
pembangunan desa.Hal ini sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang menitikberatkan 
pada peran serta masyarakat. 

4. Penyelengaraan pemerintahan yang efektif; menyangkut keterlibatan masyarakat dalam 
penyusunan APB-Desa. 

5. Pemerintah tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat; menyangkut 
kepekaan pemerintah desa terhadap permasalahan yang  ada dalam kehidupan masyarakat 
dan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat. 

6. Profesional; menyangkut keahlian yang harus dimiliki oleh seorang aparatur sesuai dengan 
jabatannya. 
 

Sumber Pendapatan Desa 

Dalam UU Nomor 22/1999 pasal 107, PP Nomor 76/2001 pasal 49 s.d 62, dan Kepmendagri 
Nomor 64/1999 pasal 52 s.d 64, serta Peraturan Daerah yang dikeluarkan di berbagai 
Kabupaten tentang APB-Desa memiliki struktur yang relatif sama. Secara umum setiap APB-
Desa terdiri atas dua bagian, yaitu (1) Anggaran Penerimaan dan (2) Anggaran Pengeluaran, 
seperti tampak pada tabel sebagai berikut; 

 

Tabel: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desaa) 

 

NO ANGGARAN PENERIMAAN NO ANGGARAN PENGELUARAN 

1. Pendapatan Asli Daerah: 
- Hasil usaha desa  
- Hasil kekayaan desa  
- Hasil swadaya dan partisipasi  
- Hasil Gotong-royong  
- Lain-lain pendapatan asli DESA yang sah  

1. Belanja Rutin: 
- Pos belanja pegawai  
- Pos belanja barang  
- Pos biaya pemeliharaan  
- Pos biaya perjalanan dinas  
- Pos biaya lain-lain  
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2. Bantuan Pemerintah Daerah: 
- Bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi  Daerah  
- Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan 
daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten  

2. Belanja Pembangunan  
- Pos Sarana Pemerintahan Desa 
- Pos Sarana Produksi 
- Pos Prasarana Perhubungan 
- Pos Prasarana Sosial 
- Dan lain-lain (termasuk pos prasarana budaya) jika 

memang dirasa perlu atau penting bagi 
perkembangan Desa. 

3. Bantuan pemerintah dan pemerintah provinsi  

4. Sumbangan dari pihak ketiga  

5 Pinjaman desa  

6. Dan lain-lain (disini termasuk TPAD-Tunjangan 
Pendapatan Aparat Desa).  

 

Sumber pendapatan desa terdiri atas; (a) pendapatan asli desa meliputi hasil usaha, 
kekayaan, swadaya dan partisipasi dan pendapatan lain desa yang sah. (b) Bantuan pemerintah 
kabupaten meliputi bagian perolehan pajak dan retribusi daerah dan bagian dari dana 
perimbangan keuangan pusat dan daerah. (c) bantuan dari pemerintah (nasional) dan propinsi. 
(d) sumbangan pihak ke tiga dan (e) pinjaman desa. 

Sumber pendapatan desa dikelola melalui APB-Desa, kepala desa dan BPD menetapkan 
setiap tahun dengan peraturan desa. Pedoman penyusunan APB-Desa ditetapkan oleh Bupati. 
Tata cara dan pungutan objek pendapatan dan belanja desa ditetapkan bersama antara Kepala 
Desa dan BPD. 

Tidak semua pemerintah desa dan warga masyarakat desa mampu mengidentifikasi secara 
nyata berbagai sumber pendapatan asli desa. Kasus beberapa desa di pedalaman Kalimantan 
Tengah, secara geografis berada di kawasan hutan rimba, namun tidak satu pun masyarakat 
yang berani menunjukkan letak kawasan hutan yang menjadi milik (kekayaan) desa. Di 
beberapa desa di wilayah Jawa, Sumatera dan NTT relatif lebih mudah menunjukkan kawasan 
hutan sebagai hutan adat atau hutan ulayat. Kasus di Pedalaman Kalimantan Tengah, orang 
desa hidup dan tinggal turun temurun di kawasan hutan, tetapi hutan itu bukan lagi miliknya. 
Pengakuan dari pemerintah daerah maupun pemerintah propinsi atas suatu kawasan hutan 
bahwa "itu" milik desa tertentu pada kenyataannya belum pernah ada. 

Demikian pula dengan kasus ‘tanah kas desa’. Di Jawa dapat dipastikan setiap desa 
mempunyai tanah kas desa, tanah bengkok, dan lain-lain. Demikian pula, di NTB ada istilah 
tanah pecatu dan beberapa daerah lain yang namanya tanah ulayat. Tetapi kembali lagi ke 
kasus di Kalimantan, tidak ada istilah yang menggambarkan kepemilikan desa atas sebidang 
tanah yang ada adalah tanah-tanah pribadi milik perorangan. 

Permasalahan lainnya menyangkut pungutan di desa yang sebelumnya tidak pernah ada. 
Sejauh ini diperlukan perangkat kebijakan yang mengatur pungutan desa yang seimbang dan 
berkeadilan sehingga mampu mendorong pembangunan masyarakat. Bukan sebaliknya 
memberatkan dan menjadi "dis-insentif" bagi masyarakat desa. Artinya, diperlukan kejelasan 
tentang sektor kegiatan apa saja yang dapat dikenai pungutan. Jika perlu, bagaimana 
perhitungannya. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang tidak ringan bagi pemerintahan desa. 
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Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD), pemerintah desa dapat mendirikan 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ditetapkan dengan peraturan desa dalam bentuk 
badan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekayaan desa dapat 
berupa hasil-hasil dari tanah kas, pasar desa, bangunan desa, pelelangan ikan, obyek rekreasi 
dan pemandian umum yang diurus oleh desa, hutan, serta kekayaan lain milik desa. 

Pinjaman desa digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli desa untuk membiayai 
suatu usaha masyarakat, menambah atau menyertakan modal pemerintah desa kepada 
BUMDes, serta usaha-usaha lain. Dana pinjaman desa tidak dapat digunakan untuk membiayai 
belanja rutin desa. Penggunaan dan pengembalian pinjaman desa dicantumkan dalam APB-
Desa. Pinjaman desa dilakukan oleh pemerintah desa setelah mendapat persetujuan BPD. 
Kepala Desa melakukan penandatanganan pinjaman setelah memenuhi syarat-syarat yang 
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Sumber pinjaman desa 
berasal dari;  

a. Pemerintah (nasional), pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten;  

b. Bank pemerintah. 

c. Bank pemerintah daerah. 

d. Bank swasta; dan  

e. Sumber-sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan. 

Sumbangan dari pihak ketiga dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, hibah atau 
sumbangan lain. Pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak 
penyumbang kepada desa. Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun 
barang tidak bergerak dicatat sebagai inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan 
di dalam APB-Desa. 

Disamping itu, desa dapat mengupayakan peningkatan pendapatan melalui kerjasama 
pihak ketiga atas persetujuan BPD. Bentuk kerjasama ini meliputi; 

a. Kerjasama bidang manajemen. 

b. Operasional. 

c. Bantuan teknis. 

d. Patungan. 

e. Pembiayaan. 

f. Kerjasama bagi hasil. 
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Alokasi Dana Desa (ADD) 

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di 
perdesaan melalui dana APBD kabupaten, propinsi dan pemerintah (nasional), maka perlu 
direalisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk dana alokasi desa. Dana tersebut 
dapat direalisasikan untuk pembangunan sumber daya manusia dan prasarana penunjang yang 
dibutuhkan serta mendorong otonomi desa sekaligus sebagai upaya pemberdayaan 
pemerintahan desa dan masyarakat. Pemerintah propinsi dan kabupaten berperan sebagai 
fasilitator dalam memfasilitasi masyarakat desa agar mampu menjalankan fungsi perencanaan, 
pelaksanaan dan pengawasan terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). 

Belum adanya pola pembagian ADD yang baku menyebabkan pemerintah kabupaten 
banyak mengalami kesulitan teknis dalam penyalurannya. Karena alasan teknis banyak 
diantaranya menempuh cara pembagian ADD secara ‘bagi rata’ kepada setiap desa di 
wilayahnya. Pembagian ADD secara merata sebagaimana yang dilakukan selama ini merupakan 
cara mudah dan praktis, tetapi pola ini tidak mencerminkan prinsip keadilan anggaran. Desa-
desa yang dekat dengan ibu kota pemerintahan kabupaten biasanya mendapat fasilitas publik 
yang lebih banyak dengan nilai nominal (dana) yang sama dengan desa yang relatif terisolir. 

Memformulasikan kembali ADD secara adil menjadi sangat penting dalam upaya 
meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dalam mengelola dan memanfaatkan sumber 
keuangan pembangunan desa. Perumusan bentuk formula pembagian harus memenuhi kriteria 
tertentu, sehingga perhitungannya mudah dilakukan dan tidak bertentangan dengan tujuan 
pembangunan. Maryunani (2002) merumuskan formula pembagian ADD harus; (a) mendorong 
semangat desentralisasi, (b) adil dan transparan, (c) sederhana dan mudah diprediksi, (d) netral, 
(e) memberikan insentif bagi desa penerima, dan (f) menghidari kecenderungan terciptanya 
sentralisasi kekuasaan di tingkat kabupaten. Formula ADD harus menggambarkan pula dua 
komponen yaitu; komponen tetap (ADM) yang bertujuan untuk pemerataan, dan komponen 
variabel (ADV) untuk tujuan keadilan. Komponen tetap merupakan dana minimum yang 
diterima oleh desa dan besarnya sama untuk setiap desa. Sedangkan dana variabel merupakan 
bagian dari ADD yang diterima desa dan besarnya tergantung dari posisi relatif desa 
bersangkutan terhadap desa keseluruhan di wilayah kabupaten. 

Penentuan bobot desa akan menentukan besarnya penerimaan ADD dari komponen 
variabel yang didasarkan pada pertimbangan, indeks kebutuhan desa, potensi dan intensif. 
Indeks kebutuhan desa dihitung berdasarkan; (a) luas wilayah desa, (b) jumlah penduduk, (c) 
jumlah penduduk miskin, (d) ketersediaan layanan publik, dan (e) keterjangkauan. Semakin 
besar indeks atau variabel ikutannya, maka semakin kecil jumlah alokasi dana yang akan 
diperoleh oleh desa bersangkutan. Indeks kebutuhan memiliki bobot yang lebih besar dari 
indeks lainnya (potensi dan insentif). 

Desa juga membutuhkan keterbukaan dan dukungan anggaran penerimaan Pemda 
khususnya mengenai besaran dana yang diperoleh Pemda setempat dari DAU (Dana Alokasi 
Umum), dan DAK (Dana Alokasi Khusus) serta perolehan pajak dan retribusi daerah. Sebab, 
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kejelasan tentang perhitungan penerimaan keuangan Pemda tersebut akan mempengaruhi 
pula besaran dana Pemda yang harus dialokasikan kepada desa-desa di wilayahnya. 

Bantuan yang berasal dari pemerintah (nasional) dan pemerintah propinsi kepada desa 
juga tidak pernah secara terbuka diketahui dan dipahami secara benar oleh pemerintahan desa 
(Kepala Desa dan BPD). Apabila tidak ada transparansi tentang besarnya bantuan dari 
pemerintah kabupaten, pemerintah propinsi dan pemerintah (nasional) kepada desa, maka 
dipastikan desa akan mengalami kesulitan dalam menyusun rancangan anggaran penerimaan 
dan belanja pembangunan. Implikasinya, pelaksanaan pembangunan desa akan terganggu.  

 

Pengelolaan Keuangan 

Sumber pendapatan yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil oleh 
pemerintah atau Pemerintah daerah. Pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan 
pendapatan desa dapat dilakukan dengan mendirikan BUMDes melalui kerjasama pihak ketiga 
dan memiliki kewenangan untuk melakukan pinjaman. Sumber pendapatan yang berada di desa 
baik dalam bentuk pajak maupun retribusi yang telah dipungut oleh daerah kabupaten tidak 
dibenarkan adanya pungutan oleh pemerintah desa. Pendapatan daerah dari sumber tersebut 
harus diberikan kepada desa bersangkutan dengan pembagian secara proporsonal dan adil. 
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengurangi beban biaya tinggi dan dampak lainnya. Kegiatan 
pengelolaan APB-Desa ditetapkan setiap tahun meliputi penyusunan anggaran pelaksanaan tata 
usaha keuangan dan perubahan serta perhitungan anggaran.  

APB-Desa terdiri atas bagian penerimaan dan pengeluaran, baik rutin dan pengeluaran 
pembangunan. Pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh bendaharawan desa yang diangkat 
oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD. Pengelolaan keuangan meliputi 
penyusunan anggaran pelaksanaan tata usaha keuangan dan perhitungan anggaran. Kepala 
Desa bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan desa dan melaporkannya kepada BPD 
selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhir tahun anggaran.  

 

Rencana Pembangunan dan Penganggaran 

Penganggaran merupakan proses untuk menyusun dan menetapkan rencana pendapatan dan 
belanja untuk suatu jangka waktu tertentu. Penganggaran merupakan komponen penting 
dalam perencanaan strategis. Penyusunan anggaran melibatkan berbagai pihak yang 
berkepentingan dengan mempertimbangkan rencana strategis, rencana operasional tahunan 
dan prakarsa untuk mengefektifkan pendapatan dan belanja pembangunan melalui sumber-
sumber pembiayaan. Penganggaran berkaitan dengan pertanyaan; “apakah belanja yang 
dikeluarkan sesuai dengan isu strategis, tujuan dan prioritas pembangunan yang disepakati 
stakeholders dan masyarakat”, dan “apakah biaya yang dikeluarkan efisien dan efektif dalam 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.  Beberapa prasyarat yang perlu dipenuhi dalam proses 
penganggaran, diantaranya; 
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a. Pengganggaran dikaitkan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran startegis. 

b. Kebijakan dan prioritas alokasi program. 

c. Tersedianya anggaran program dan modal investasi. 

d. Dilakukan review tahunan terhadap pandapatan dan belanja pembangunan. 

e. Keterlibatan stakeholders dalam proses pengambilan keputusan. 

f. Standar pelayanan yang jelas dan terukur. 

g. Indikator kinerja yang disepakati bersama. 

h. Sistem pemantauan, kontrol dan evaluasi anggaran. 

i. Transparansi dan akuntabilitas. 

j. Menggunakan semua sumber pembiayaan.  

Ada dua jenis penganggaran yang berkaitan dengan tujuan dan fungsi perencanaan 
strategis yaitu; (a) anggaran kinerja, (b) anggaran program dan (c) anggaran modal investasi. 

 

Anggaran Program/Kegiatan 

Anggaran program merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran yang berorientasi pada 
program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat. Cara ini memberikan fokus pada hasil 
kegiatan atau pelayanan yang diberikan, yaitu pencapaian tujuan strategis pembangunan desa 
(jangka menengah dan jangka panjang). Anggaran progam lebih memberikan peluang kepada 
para pengambil kebijakan untuk menyusun rencana penganggaran sesuai tujuan yang telah 
ditetapkan. Anggaran program merupakan instrumen yang cukup efektif untuk 
mengembangkan aspek pengelolaan sumber keuangan desa karena ditetapkan melalui prinsip-
prinsip keterbukaan, transparansi, mendorong kerjasama antara lembaga atau institusi 
pemerintah daerah, memberikan fokus anggaran pada prioritas program yang disepakati dan 
sesuai kemampuan keuangan yang ada. 

 

Anggaran Kinerja 

Anggaran kinerja berorientasi pada efisiensi pengelolaan internal program. Anggaran ini 
mengkaitkan belanja dan pendapatan dengan beban kerja. Kelebihan penganggaran kinerja 
memperlihatkan kegiatan dan tingkat pelayanan yang diberikan. Anggaran kinerja memberikan 
informasi berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan produktivitas pelayanan yang diberikan oleh 
pemerintah atau lembaga lainnya. Disisi lain, anggaran kinerja memberikan informasi untuk 
pengambilan keputusan prioritas pelayanan. 
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Anggaran Modal Investasi 

Anggaran modal investasi berkaitan dengan pengembangan atau pembangunan aset baru yang 
bersifat jangka panjang, seperti prasarana jalan, sekolah, air bersih, irigasi, dan pemukiman. 
Biasanya untuk keperluan ini disusun Rencana Investasi atau CIP (Capital Investment Plan) yang 
menggambarkan jadual waktu, biaya investasi untuk perbaikan, pembangunan, perluasan 
dalam jangka menengah dan panjang. Manfaat CIP untuk mengoptimalkan dana yang tersedia 
atau terbatas melalui proses pemograman dengan memberikan kesempatan kepada 
masyarakat untuk memilih alternatif solusi pembiayaan dan program yang paling optimal dan 
memberi peluang untuk melakukan pinjaman kepada instituasi lainnya. 

 

Prinsip-prinsip Penganggaran 

Perencanaan pembangunan dan anggaran desa harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai 
berikut; 

 

Keadilan Anggaran 

Merencanakan anggaran bukan saja menentuan sumber pendapatan dan pengeluaran untuk 
kepentingan pembangunan saja, tetapi menetapkan komposisi dan beban yang harus 
ditanggung langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat. Sumber pendapatan melalui 
pungutan desa jumlahnya sangat terbatas. Ditinjau dari kemampuan relatif terbatas, maka 
anggaran harus ditetapkan untuk hal-hal yang bersifat prioritas menyangkut kepentingan dan 
kebutuhan dasar masyarakat. Komposisi harus menggambarkan keseimbangan dan keadilan. 
Pengeluaran tidak hanya untuk kepentingan individu, pemerintah atau kelompok tertentu saja, 
tetapi harus proporsonal agar dapat dinikmati masyarakat, terutama yang berkemampuan 
terbatas. Dengan demikian, anggaran harus mampu menggambarkan nilai rasionalitas dalam 
menetapkan prioritas dan tingkat pelayanan yang diterima masyarakat. 

 

Anggaran Berimbang dan Dinamis 

Paling tidak terdapat dua sistem penganggaran desa yaitu sistem anggaran berimbang dan 
defisit. Keduanya diterapkan sesuai dengan kemampuan desa bersangkutan. Sistem anggaran 
berimbang dan dinamis, artinya dalam menetapkan komponen pendapatan dan pengeluaran 
atau belanja harus memperhatikan keseimbangan antara pengeluaran rutin dan pembangunan 
dengan penerimaan keuangan desa. Sedangkan sistem anggaran defisit dalam penerapannya 
dilakukan dengan menetapkan pengeluaran atau belanja pembangunan dengan kemampuan 
penerimaan desa secara realistis baik yang bersumber dari pendapatan asli desa maupun 
dukungan dari pemerintah kabupaten, propinsi dan pusat. Jika tidak dicapai target anggaran 
sesuai kebutuhan rencana pembangunan, maka perlu dilakukan perubahan yang bersifat taktis 
dan strategis agar sasaran anggaran berjalan dapat tercapai. Disisi lain. Kelebihan target 
penerimaan tidak harus selalu dibelanjakan, sehingga antara penerimaan dan belanja terjadi 
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surplus atau defisit. Apabila terjadi surplus desa dapat membentuk cadangan, sedangkan terjadi 
defisit anggaran, maka harus ditutup sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan, misalnya 
melalui pinjaman desa atau sumber lain dimana pemerintah desa mampu mengembalikannya.  

 

Transparansi  

Merencanakan anggaran desa bukan menjadi tanggung jawab pemerintah desa dan BPD saja, 
melainkan melalui keterlibatan masyarakat. Rencana pembangunan dan kebutuhan biaya 
pelaksanaan sangat erat kaitannya dengan kepentingan masyarakat, sehingga dalam 
menentukan sumber pendapatan dan pengeluaran harus dilakukan secara terbuka. Masyarakat 
harus mampu membaca dan memahami fungsi anggaran dalam konteks rencana jangka 
panjang desa. Transparansi dan pengetahuan masyarakat yang memadai tentang proses 
penyusunan dan penetapan pos-pos anggaran akan mendorong kinerja dan kontrol publik 
terhadap pelaksanaan pembangunan. 

 

Kemandirian 

Pada dasarnya rencana pembangunan desa merupakan prakarsa masyarakat secara swadaya 
untuk mencapai tujuan dan harapan yang dicita-citakan. Demikian halnya dalam menyusun 
anggaran, prinsip kemandirian menjadi pilar utama agar desa mampu mewujudkan visi, misi 
dan tujuannya. Pemerintah desa harus mampu meningkatkan pendapatan asli desa secara 
rasional dan tidak membebani perekonomian masyarakat. Menggali sumber pendapatan desa 
secara optimal dan penerapan efisiensi pengeluaran pembangunan, melalui strategi 
pembiayaan yang tepat, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah. 

 

Efektivitas dan Efisiensi 

Prinsip ini meliputi tindakan pengendalian pembiayaan melalui optimalisasi pemanfaatan, 
penghematan dan memperjelas kinerja program dalam mempercepat target serta sasaran 
pembangunan tahunan. Proses yang benar dalam perencanaan anggaran terlebih dahulu 
menetapkan pokok kegiatan atau program yang akan dilaksanakan berdasarkan rencana 
strategis desa, selanjutnya ditetapkan jumlah biaya yang dibutuhkan untuk mendukung 
pelaksanaan pembangunan. Pada saat inilah, masyarakat harus mampu menghitung rincian 
biaya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dengan mempertimbangkan kondisi keuangan 
desa. Artinya dilakukan analisis tentang optimalisasi anggaran untuk mempertemukan tujuan 
dan kemampuan pembiayaan desa, sehingga terhindar dari pemborosan. 

 

Prioritas Anggaran 

Tidak seluruh kepentingan dan kebutuhan pembangunan harus dipenuhi tanpa 
mempertimbangkan keterbatasan pengelolaan dan pembiayaan. Penganggaran yang baik akan 
menetapkan jenis dan skala prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. 
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Dengan demikian, anggaran yang tersedia dipergunakan untuk hal-hal yang bersifat dasar dan 
sangat mendesak dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

 

Disiplin Anggaran 

Anggaran yang telah disediakan dalam pos atau pokok-pokok pengeluaran merupakan batas 
tertinggi dari pengeluaran yang diijinkan. Artinya tidak dibenarkan pemerintah atau pelaksana 
menggunakan biaya untuk pelaksanaan proyek di luar batas pagu dan pos anggaran yang telah 
ditetapkan. Demikian pula, tidak diperkenankan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau 
program yang belum tersedia anggarannya dalam APB-Desa atau perubahannya.  

 

Akuntabilitas 

Anggaran yang telah ditetapkan dan disetujui harus dilaksanakan melalui mekanisme dan 
prosedur yang jelas. Biasanya ada rambu-rambu yang mengatur tentang penggunaan APB-Desa 
baik yang ditetapkan melalui Perda atau keputusan pemerintah. Akuntabilitas perencanaan dan 
pelaksanaan anggaran merupakan keharusan sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah 
desa kepada masyarakat. APB-Desa yang disusun harus mampu menunjukkan informasi yang 
lengkap untuk kepentingan pemerintah, pelaksanaan kegiatan, dan masyarakat. Penggunaan 
anggaran harus dipertanggung-jawabkan dan dikontrol melalui mekanisme pelaporan yang 
telah ditetapkan.  

 

Penganggaran Partisipatif 

Penyusunan anggaran pembangunan desa dapat disusun secara partisipatif dengan melibatkan 
tim ahli dan masyarakat setempat. Dalam Panduan Perencanaan Strategis Program (Perform, 
2002) diuraikan tentang aspek penting dalam menyusun anggaran partisipatif; 

a. Penganggaran partisipatif dilingkungan pemerintah daerah merupakan instrumen untuk 
mengembangkan dan mewujudkan pemerintahan yang baik dan akuntabel. 

b. Penganggaran partisipatif berkaitan dengan penyediaan informasi anggaran yang dapat 
digunakan oleh masyarakat untuk mempengaruhi pengambilan keputusan tentang 
anggaran pendapatan dan belanja. 

c. Informasi anggaran harus memenuhi prinsip-prinsip terpercaya, tepat waktu, mudah 
dipahami, kepemilikan, relevan dan mampu meningkatkan pemahaman (fiscal education 
program). 

d. Proses untuk memfasilitasi pemerintah dalam pengalokasian sumber dana yang terbatas 
untuk memenuhi kebutuhan dan prioritas daerah. 

e. Proses dimana stakeholders mempunyai peluang untuk mempengaruhi alokasi sumber 
dana publik dan prioritas sektoral. 
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f. Proses untuk mencapai akuntabilitas dan efektivitas penggunaan dana publik. 

g. Ada formula ataupun konsentrasi tema yang disepakati untuk alokasi dana publik. 

h. Direncanakan secara bertahap, misalnya tahap pertama 30-50 persen anggaran 
dilaksanakan secara partisipatif. 

i. Terdapat tiga tahapan penganggaran partisipatif yaitu pada tahap perumusan dan analisis 
anggaran, monitoring pembelanjaan, pelacakan dan monitoring atas pelayanan umum. 

j. Ada identifikasi stakeholders yang disertakan dalam konsultasi anggaran. 

k. Proses dimana pelaku pembangunan membahas, menganalisis, memprioritaskan dan 
memantau pengambilan keputusan berkaitan dengan pendapatan dan belanja. 

l. Kriteria alokasi anggaran disepakati oleh masyarakat, sehingga penggunaan dana publik 
lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat langsung. 

m. Prosedur penganggaran dilaksanakan secara terbuka kepada publik. 

n. Ada review dan evaluasi masyarakat terhadap pelaksanaan dan kinerja anggaran tahun lalu. 

o. Ada institusi pemerintah daerah yang jelas untuk menangani penganggaran partisipatif. 

p. Ada kalender, struktur dan pengorganisasian yang jelas untuk konsultasi masyarakat. 

q. Penerapan sistem penganggaran partisipatif di beberapa negara telah memberikan 
manfaat positif, antara lain meningkatkan akses penduduk ke pelayanan publik, seperti 
pendidikan, air bersih, pengelolaan sampah, perbaikan jalan, pendapatan pajak, surplus 
anggaran, pengurangan kemiskinan dan pengangguran. 

 

Pedoman Penyusunan APB-Desa 

Bupati menetapkan pedoman penyusunan APB-Desa. Pedoman tersebut memuat hal-hal 
sebagai berikut; 

a. Tata cara penyusunan anggaran. 

b. Tata usaha keuangan desa. 

c. Mekanisme dan persyaratan pengangkatan bendaharawan desa. 

d. Pelaksanaan anggaran. 

e. Perubahan anggaran. 

f. Perhitungan anggaran. 

g. Mekanisme pelaporan dan bentuk pertanggungjawaban keuangan desa. 

h. Mekanisme pengawasan pelaksanaan anggaran oleh Badan Perwakilan Desa. 

Selanjutnya, Kepala Desa bersama BPD menetapkan anggaran pendapatan dan belanja 
setiap tahun sesuai peraturan desa. 
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Peran Masyarakat dalam Penyusunan APB-Desa 

Peran masyarakat dalam proses penyusunan APB-Desa, diantaranya; 

a. Menyampaikan aspirasi dan masukan kepada BPD dan Pemerintah Desa. 

b. Membuat dan mengusulkan Rencana Anggaran alternatif (tandingan) terhadap Rancangan 
APB-Desa yang diajukan oleh Kepala Desa dan atau BPD. 

c. Terlibat aktif dalam Rapat Dengar Pendapat atau Rapat Paripurna Pembahasan dan 
Penetapan APB-Desa. 

d. Memberikan dukungan terhadap Rancangan APB-Desa yang partisipatif, transparan, 
akuntabel, memihak kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. 

Peran masyarakat dalam proses pelaksanaan APB-Desa, diantaranya; 

a. Melakukan pengawasan pelaksanaan APB-Desa. 

b. Menyampaikan fakta atau bukti penyimpangan pengelolaan APB-Desa kepada pihak-pihak 
terkait. 

c. Bersedia menjadi saksi atas penyimpangan pengelolaan APB-Desa. 

d. Memberikan penilaian pelaksanaan APB-Desa. 

e. Menyampaikan usulan perubahan APB-Desa. 

f. Mendorong pihak-pihak terkait untuk melaksanakan APB-Desa secara disiplin. 

g. Memberikan penghargaan atas keberhasilan Pemerintah Desa dalam pengelolaan APB-
Desa. 

h. Memberikan penghargaan atas keberhasilan BPD dalam pengawasan (kontrol) pelaksanaan 
APB-Desa. 

 

Rencana Anggaran Pengeluaran Desa 

Pada umumnya anggaran pengeluaran desa dibagi dalam dua bagian, yaitu pengeluaran rutin 
dan pengeluaran pembangunan yang dicantumkan dalam APB-Desa. Bagian pengeluaran rutin 
terdiri dari beberapa pos, sebagai berikut; 

a. Belanja pegawai. 

b. Belanja barang. 

c. Belanja pemeliharaan. 

d. Belanja perjalanan Dinas. 

e. Belanja lain-lain. 

f. Belanja pengeluaran tidak terduga. 
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Sedangkan pengeluaran pembangunan terdiri dari 6 pos lain yaitu; 

a. Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan 

b. Pembangunan sarana dan prasarana produksi 

c. Pembangunan sarana dan prasarana pemasaran. 

d. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan. 

e. Pembangunan prasarana sosial. 

f. Pembangunan lain-lain. 

 

Tahapan Penyusunan APB-Desa 

Berikut ini diuraikan langkah-langkah penyusunan APB-Desa  yang dikutip dari Tim P3M-OTDA 
(2002); 

 

Penyusunan Rancangan APB-Desa 

a. Disusun dan diajukan oleh Kepala Desa dan atau BPD. 

b. Sebaiknya dikonsultasikan kepada elemen masyarakat, misalnya melalui dialog, rapat 
dengar pendapat, dll. 

c. Hasil konsultasi digunakan untuk menyempurnakan materi RAPB-Desa. 

d. RAPB-Desa yang telah disempurnakan diajukan dalam rapat pembahasan dan penetapan 
APB-Desa. 

 

Pembahasan RAPB-Desa 

a. Sebelum disampaikan dalam rapat BPD, naskah RAPB-Desa harus sudah diterima oleh 
anggota BPD dan Pemerintah Desa (selambat-lambatnya 7x24 jam sebelumnya). 

b. RAPB-Desa usulan Kepala Desa disampaikan kepada pimpinan BPD dengan surat 
pengantar dari Kepala Desa. RAPDes usulan anggota BPD disampaikan secara tertulis 
(surat pengantar) dari pengusul kepada pimpinan BPD. 

c. RAPB-Desa yang telah disampaikan kepada Pimpinan BPD, selanjutnya didisposisikan 
kepada sekretaris BPD untuk diberi nomor. 

d. RAPB-Desa yang telah mendapatkan nomor, diumumkan dalam Rapat Paripurna bahwa 
RAPB-Desa telah di perbanyak dan dibagikan kepada semua anggota BPD/Komisi. 

e. Penjelasan RAPB-Desa dari pihak pengusul (Pemdes dan atau para pengusul dari anggota 
BPD). 

f. Pemandangan umum dari angota BPD dan Pemerintah Desa. 
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g. Pembahasan dalam komisi bersama Pemerintah Desa dan atau pengusul. 

h. Pendapat komisi sebagai tahapan menuju pengambilan keputusan. 

 

Persetujuan dan Pengundangan APB-Desa 

a. Apabila RAPB-Desa tidak disetujui, maka dalam jangka waktu tertentu, misalnya 3 x 24 
jam sebelum rapat pembahasan kedua, RAPB-Desa harus sudah disempurnakan. 

b. Apabila RAPB-Desa yang disempurnakan tersebut belum disetujui, maka diupayakan 
melalui pendekatan (loby) beberapa pihak yang belum menyetujui. 

c. RAPB-Desa yang telah disetujui BPD, harus sudah disampaikan kepada pemerintah desa, 
misalnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah rapat BPD untuk ditandatangani atau 
disahkan menjadi APB-Desa oleh Kepala Desa. 

d. Apabila RAPB-Desa yang diajukan oleh Kepala Desa dan atau sebagian anggota BPD tidak 
mendapat persetujuan BPD, maka pemerintah desa dapat menggunakan APB-Desa tahun 
lalu. 

 

Peraturan Pelaksanaan APB-Desa 

a. Kepala Desa dapat menetapkan kebijakan pelaksanaan APB-Desa yang dituangkan dalam 
keputusan Kepala Desa. 

b. Keputusan Kepala Desa tersebut harus disampaikan kepada BPD dengan tembusan Bupati 
dan Camat selambat-lambatnya 15 (lima belas hari setelah ditetapkan untuk keperluan 
pengawasan. 

 

 
 



Perencanaan Desa Terpadu | 227  

 

BAB 

13 

 

Musyawarah Rencana 

Pembangunan Desa 

 
 
 

 

ndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) menyatakan, bahwa perencanaan 
adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui 
urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pengertian 

sumber daya dimaksudkan adalah potensi, kemampuan, dan kondisi lokal, termasuk anggaran, 
untuk dikelola dan dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu 
wahana proses pengambilan keputusan secara partisipatif dalam kebijakan perencanaan desa 
adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa (Musrenbangdes). Musrenbang desa  
merupakan arena strategis bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan perencanaan 
pembangunan desa secara kolaboratif dengan melibatkan tiga pilar utama pemerintahan, yaitu 
pemerintah desa (eksekutif dan legislatif), masyarakat, dan swasta.  

Musyawarah rencana pembangunan desa menjadi wahana penting dalam penentuan 
keputusan pembangunan yang melibatkan berbagai pihak. Musyawarah sebagai salah satu cara 
yang ditempuh untuk memastikan bahwa rencana yang disusun dapat diterima oleh publik 
sesuai dengan prinsip akuntabilitas. bagian penting dalam Penyusunan rencana pembangunan 
merupakan kegiatan partisipatif yang melibatkan masyarakat dan stakeholders lain dalam 
proses perencanaan di tingkat desa sebagai masukan ditingkat kecamatan hingga 
kabupaten/kota. Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) desa/kelurahan 
adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan desa/kelurahan untuk 
menyepakati rencana program/kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya. Musrenbang 
desa/kelurahan dilakukan setiap bulan Januari untuk menyusun rencana kegiatan tahunan desa 
mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang telah 
ditetapkan melalui peraturan desa. 

Musrenbang dimaksud untuk membangun kesepahaman tentang kepentingan dan 
kemajuan desa, dengan memetakan potensi dan r-sumber pembangunan yang tersedia baik 
dari dalam desa sendiri maupun dari luar desa. Musrenbang adalah forum publik perencanaan 
(program) yang diselenggarakan oleh pemerintah desa/kelurahan bekerjasama dengan warga 
dan para pemangku kepentingan lainnya. Penyelenggaraan musrenbang merupakan salah satu 
tugas pemerintah desa/kelurahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, 
pembangunan dan kemasyarakatan.   

 

U 
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Pengertian Musrenbang Desa 

Musyawarah perencanaan desa biasa dikenal dengan istilah Musbangdes (Musyawarah 
Pembangunan Desa) merupakan wahana perencanaan partisipatif yang melibatkan seluruh 
pemangku kepentingan (stakeholders) di tingkat desa/kelurahan untuk menemukenali masalah, 
potensi, kebutuhan, tantangan eksternal dan menyelesaikan masalah yang dihadapi 
masyarakat.  Musrenbang desa sebagai  forum publik dalam rangka dialog dan pembahasan 
kegiatan perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh pemerintah desa/kelurahan 
bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan. Penyelenggaraan musrenbang 
merupakan salah satu tugas pemerintah desa/kelurahan untuk menyelenggarakan urusan 
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 

 

Tujuan Musrenbang Desa 

Secara umum maksud diselenggarakannya musrenbang untuk memfasilitasi keterlibatan 
berbagai pihak melalui proses dialog, berdiskusi dan memformulasikan berbagai persoalan yang 
dihadapi terkait kebutuhan, masa depan dan rencana pembangunan desa. Secara khusus tujuan 
Musrenbang desa,  yaitu; 

a. Menyepakati prioritas kebutuhan atau kegiatan desa yang akan menjadi bahan penyusunan 
Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa); 

b. Menyepakati prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan desa sendiri dan dibiayai 
melalui dana swadaya desa/masyarakat;  

c. Menyepakati prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan desa sendiri  yang dibiayai 
melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal yang berasal dari APBD kabupaten/kota atau 
sumber dana lain;  

d. Menyepakati prioritas kegiatan desa yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan 
untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD kab./kota atau APBD 
propinsi; dan  

e. Menyepakati Tim Delegasi Desa yang akan memaparkan persoalan daerah yang ada di 
desanya pada forum musrenbang kecamatan untuk penyusunan program pemerintah 
daerah/SKPD pada tahun berikutnya. 

 

Manfaat Musrenbang Desa 

a. Musrenbang memberikan kesempatan kepada berbagai pemangku kepentingan khususnya 
kelompok marjinal dan perempuan untuk mengemukakan ide, gagasan, harapan dan 
perubahan desa ke depan 

b. Setiap warga desa mendapat peluang yang sama untuk mengemukakan pendapatnya dalam 
forum musyawarah.  
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c. Manfaat diskusi dan curah pendapat (brainstorming) dapat menjadi kesempatan untuk 
belajar merumuskan strategi alternatif dan mendesain skenario pembangunan yang 
diharapkan masyarakat. 

d. Proses pembelajaran dalam pembuatan kebijakan yang melibatkan beragam pemangku 
kepentingan yang berusaha untuk mempengaruhi isi dan bentuk kebijakan secara interaktif.  

e. Pembuatan kebijakan sebagai upaya untuk menanggapi tuntutan dari berbagai kelompok 
kepentingan dengan cara bargaining, negosiasi, mediasi dan kompromi. 

f. Membangun forum dialog lintas pelaku dalam rangka meningkatkan kohesi sosial dan 
penyelesaian masalah melalui pendekatan tanpa kekerasan dan non litigasi. 

 

Sumber Pembiayaan 

Setiap tahun desa secara reguler melaksanakan kegiata musyawarah pembangunan sesuai 
dengan kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Meskipun tidak 
menutup kemungkinan di tingkat desa melakukan pertemuan secara rutin sesuai kebutuhan. 
Pembiayaan kegiatan Musbangdes berasal dari; 

a. Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD kabupaten/kota. 

b. Partisipasi masyarakat desa bersangkutan. 

c. Sumber dana lain yang tidak mengikat. 

 

Pokok-pokok Tahapan Perencanaan Pembangunan 

Tahap Persiapan 

Pembentukan Tim Teknis 

Tim teknis atau pendamping dibentuk dengan maksud memberikan bantuan teknis berupa 
motivasi, bimbingan, pelatihan dan konsultasi kepada lembaga masyarakat yang ada di desa 
dalam penyusunan rencana pembangunan. Lembaga-lembaga tersebut diantaranya; LPMD, 
Pemerintah Desa, BPD, Pengurus RT/RW, paguyuban atau kelompok swadaya masyarakat, Tim 
teknis, Pemda, DPRD dan lembaga potensial lainnya. 

Tim teknis untuk perencanaan pembangunan desa, biasanya dibentuk oleh pemerintah 
daerah pada setiap tahun anggaran. Keanggotaan tim teknis sebaiknya berasal dari berbagai 
kalangan, seperti LSM, pemerintah (dinas atau badan terkait), forum perdesaan atau nama lain 
sejenis, perguruan tinggi, konsultan, swasta dan lembaga lainnya yang memberikan perhatian 
terhadap pemberdayaan masyarakat desa. 

Tim Teknis direkrut berdasarkan kriteria khusus diantaranya; profesionalitas, keahlian dan 
komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat, mengalokasikan sebagian waktu dan tenaga 
untuk kegiatan pendampingan, memperoleh rekomendasi atau penugasan dari lembaga asal.  
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Pelatihan Perencanaan Pembangunan 

Pelatihan perencanaan pembangunan dibutuhkan sebagai bentuk capacity building untuk 
meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan komitmen para pelaku yang terlibat baik tim 
teknis/pendamping maupun lembaga yang terlibat dalam proses perencanaan. Materi pokok 
pelatihan mencakup penyusunan visi, misi, identifikasi dan analisis kebutuhan, analisis potensi, 
SWOT, penentuan prioritas, penyusunan usulan program, proses pengesahan dan pelembagaan 
serta rencana kegiatan umum.  

 

Penyusunan Rencana Kegiatan Umum (RKU) 

RKU merupakan dokumen rencana pembangunan yang mencakup tujuan, indikator 
pencapaian, jenis atau bentuk kegiatan, waktu dan biaya yang dibutuhkan. RKU disusun 
bersama masyarakat dan disahkan oleh Kepala Desa. RKU dilengkapi dengan standar prosedur 
operasi pada setiap bentuk kegiatan yang direncanakan. 

 

Pengorganisasian 

Pengorganisasian merupakan serangkaian tindakan mendayagunakan sumber daya (man, 
money, methods) dalam upaya mencapai tujuan. Pengorganisasian menyangkut pula hubungan 
dan mekanisme kerja yang paling optimal dan disepakati oleh pelaku yang terlibat. Kegiatan ini 
menghasilkan struktur organisasi termasuk bentuk kepanitian, uraian tugas, fungsi, personil, 
mekanisme koordinasi, pengendalian, pelaporan dan pengesahan. 

 

Sosialisasi 

Kegiatan sosialisasi bertujuan untuk menginformasikan proses perencanaan, sehingga 
masyarakat atau pelaku yang terlibat memiliki pemahaman, penerimaan dan kesadaran untuk 
berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan desa. Sosialisasi dilakukan melalui 
berbagai forum atau pertemuan formal mulai di tingkat desa hingga dusun/RW/RT. Dalam 
proses sosialisasi dihadiri oleh Kepala Desa, perangkat atau pamong desa, BPD, warga dan 
lembaga setempat. Sosialisasi juga dapat dilakukan secara informal melalui pertemuan seperti 
pengajian, arisan, diskusi, surat edaran, brosur atau pamflet yang ditempelkan di papan 
pengumuman atau disebarkan kepada masyarakat. 

 

Tahap Pelaksanaan 

Identifikasi Masalah dan Analisis Lingkungan 

Kegiatan ini bertujuan untuk memahami kondisi lingkungan dan kehidupan sosial 
kemasyarakatan di desa. Hasilnya berupa rumusan masalah dan kebutuhan masyarakat 
setempat. Kegiatan ini dilakukan di tingkat RT dan RW/dusun hingga desa. Teknik yang 
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digunakan antara lain; pembuatan peta desa, survey, transek, kalender musim, pohon masalah 
dan focus group discussion (FGD). 

 

Analisis Kapasitas Internal dan Eksternal 

Analisis  potensi (internal dan eksternal) bertujuan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, 
peluang dan ancaman yang dihadapi oleh masyarakat. Kegiatan ini menghasilkan daftar 
potensi, sumberdaya alam, manusia dan kelembagaan masyarakat setempat. Kegiatan ini 
dilakukan di tingkat RT dan RW/dusun hingga desa. Teknik yang dapat digunakan antara lain; 
analisis sosial, SWOT, diagram venn dll. 

Perumusan Isu Strategis 

Perumusan isu strategis bertujuan untuk mendalami berbagai fenomena yang berkembang dan 
perlu diantisipasi berdasarkan potensi, masalah dan peluang yang ada. Formulasi isu akan 
menghasilkan strategi dan bentuk intervensi yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah 
yang dihadapi. Kegiatan ini dilakukan di tingkat RT, RW/dusun hingga desa. Teknik yang dapat 
digunakan antara lain; metode ZOPP, analisis tujuan, dan kerangka kerja logis. 

 

Perumusan Kebutuhan Masyarakat 

Kegiatan ini bertujuan untuk memformulasikan kebutuhan masyarakat berdasarkan isu 
strategis yang akan dicakup dalam kegiatan pembangunan. Hasilnya berupa daftar panjang 
kebutuhan atau usulan kegiatan masyarakat (longlist). Kegiatan ini dilakukan di tingkat RT, 
RW/dusun hingga desa. Pembahasan prioritas kegiatan dapat dilakukan melalui diskusi atau 
musyawarah.   

 

Penentuan prioritas  

Berdasarkan daftar usulan kegiatan masyarakat (longlist), selanjutnya dilakukan penentuan 
prioritas kegiatan dalam bentuk daftar urutan prioritas kegiatan (sortlist). Kegiatan ini dilakukan 
di tingkat RT, RW/dusun hingga desa. Teknik yang digunakan antara lain; matrik skoring, matrik 
ranking dan analisis GMP. 

 

Penyusunan Usulan Kegiatan/Program 

Daftar urutan prioritas kegiatan (sortlist) yang dihasilkan kemudian disusun matrik rencana atau 
usulan program termasuk rencana anggaran dan sumber pembiayaannya. Kegiatan ini 
dilakukan di tingkat RT, RW/dusun hingga desa.  
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Tahap Pelembagaan 

Pengesahan, Pengusulan dan Sinkronisasi 

Kegiatan ini bertujuan untuk menyepakati usulan program dan sumber pembiayaan 
pelaksanaan. Dalam kegiatan ini disepakati pula pola pengelolaan program (swakelola) melalui 
forum warga ditingkat RT, RW/dusun. Hasil kesepakatan kemudian dibahas dalam forum 
musyawarah (Musbangdes) untuk menentukan sumber pembiayaan baik dari APB-Desa, APBD 
atau melalui pola kemitraan dengan lembaga lain. Penyepakatan program yang diusulkan untuk 
dibiayai APBD akan dibawa dalam forum SKPD dan Rakorbang di tingkat Kabupaten. 

 

Pemasyarakatan Rencana Pembangunan Desa 

Dokumen hasil perencanaan yang telah disusun dan disepakati oleh seluruh stakeholders, 
selanjutnya disosialisasikan kembali agar dapat diterima oleh masyarakat.  Kegiatan ini 
diharapkan dapat memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat dalam 
pelaksanaannya, karena dilakukan melalui proses yang demokratis. Pemasyarakatan hasil 
perencanaan dilakukan melalui forum atau pertemuan baik formal maupun informal, media 
cetak, papan pengumuman, surat edaran dll. Beberapa program swadaya yang tidak dibiayai 
oleh APBD dan APB-Desa perlu diajukan kepada LSM, swasta atau lembaga donor potensial 
guna menarik minat dan kepedulian untuk berkerja sama. 

 

Pemangku Kepentingan yang Terlibat 

Musyawarah desa merupakan forum pembahasan berbagai persoalan kemasyarakat yang 
melibatkan individu atau lembaga yang berkepentingan terhadap pembangunan. Forum ini 
bukan untuk membahas kepentingan kelompok tertentu saja, tetapi berbagai kepentingan 
masyarakat desa secara keseluruhan. Peserta yang terlibat dalam musyawarah harus 
mencerminkan keberagaman baik ditinjau dari peran dan kepentingan kelembagaan seperti 
pemerintahan, tokoh masyarakat, tokoh adat, sektor pengembangan (pertanian, 
perekonomian, pendidikan, kesehatan dll), serta kelompok masyarakat yang termarjinal.  

Konsep keterwakilan mencakup keterlibatan berbagai sektor (ekonomi, pendidikan, 
kesehatan, pertanian, lingkungan, dsb.),  keterwakilan kelompok usia (generasi muda, generasi 
tua), keterwakilan kelompok sosial dan jenis kelamin (tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh 
agama, kelompok marjinal, pria – wanita, dll), keterwakilan tiga unsur tata pemerintahan 
(pemerintah desa, kalangan swasta/bisnis, masyarakat umum), serta keterwakilan berbagai 
organisasi dalam upaya pembangunan urusan pemerintahan desa. Keterwakilan berbagai 
elemen dalam rangka keikutsertaan penentuan pengambilan keputusan dan menentukan out 
put dan out come kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan di desa. Peran utama 
pemangku kepentingan agar berpartisipasi secara aktif dalam proses musyawarah sampai 
pengambilan keputusannya. Secara rinci peserta Musbangdes terdiri dari; 

 Pemerintah desa, BPD, atau lembaga lain dengan nama yang sejenis. 
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 Unsur lembaga agama atau adat yang bersifat lokal, seperti alim ulama, pemuka adat, 
cerdik pandai, di tingkat desa. 

 Semua ketua RT/RW, kepala dusun, marga dan jorong.  

 Kelompak masyarakat marjinal (ekonomi lemah, miskin, lanjut usia, dan kelompok 
minoritas lain).  

 Kelompok perempuan dan kelompok lain yang memiliki kepedulian terhadap masalah 
perempuan. 

 Tokoh masyarakat yang berdomisili baik di dalam atau di luar desa yang memiliki komitmen 
terhadap pembangunan desa bersangkutan, seperti anggota DPRD, kalangan akademisi 
atau profesional lain. 

 Unsur kelompok organisasi masyarakat lainnya yang ada pada tingkat desa. 

 Individu, kelompok atau lembaga lain yang dapat diterima dan dianggap memiliki 
kepentingan terhadap pembangunan masyarakat desa. 

 

Peran Fasilitator 

Fasilitator adalah orang yang diberikan mandat untuk memfasilitasi dan mendampingi 
kelompok dalam proses pembahasan Musbangdes. Fasilitator terdiri dari; kepala desa,  ketua 
BPD, pendamping dari LSM lokal, petugas kecamatan, petugas Bappeda dan lembaga lain yang 
berkepentingan. Menurut Agus D.S (2003) peran fasilitator, sebagai berikut; 

a. Membentuk tim atau panitia persiapan Musbangdes. 

b. Merancang pelaksanaan dan anggaran Musbangdes. 

c. Mengidentifikasi stakeholders yang akan terlibat. 

d. Menyebarkan undangan kepada peserta. 

e. Menjaga dan mendampingi alur diskusi atau musyawarah. 

f. Menjaga alur dan kesepakatan peserta atas tata tertib dan menghasilkan kemajuan 
gagasan yang disepakati bersama. 

g. Mengakomodasikan seluruh aspirasi warga dengan cara yang bijaksana. 

h. Mendampingi peserta dalam merumuskan hasil Musbangdes. 

Hal lain yang perlu diperhatikan bahwa peran fasilitator dalam musyawarah hanya terbatas 
mendampingi penyelenggaraan dan mengikuti pemilihan pimpinan sidang Musbangdes. Setelah 
ketua sidang terpilih tidak lagi berperan sebagai pelaksana Musbangdes tetapi dapat berperan 
sebagai pendamping pada diskusi kelompok. 
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Pokok-Pokok Tahapan Musrenbang Desa12 

Tahap Persiapan 

a. Pemerintah desa dan BPD atau lembaga lain yang sejenis berperan dalam memfasilitasi 
proses lokakarya—musyawarah sesuai dengan peraturan dan jadual yang telah disepakati 
serta membentuk tim kerja atau fasilitator. Tim kerja beranggotakan 8 orang disesuaikan 
dengan kondisi masing-masing daerah. Komposisinya, 3 orang dari unsur pemerintah desa 
dan 5 orang dari unsur masyarakat yang diusulkan oleh ketua RW atau kepala dusun dan 
organisasi setempat lainnya yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Desa.  

b. Tim kerja atau fasilitator terdiri dari 3 (tiga) orang sebagai panitia pengarah (steering 
committee), dan 5 orang sebagai panitia pelaksana (organizing committee).  

c. Panitia pengarah adalah perwakilan masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang akan 
memfasilitasi proses musyawarah meliputi penyiapan dokumen, peraturan dan bahan 
acuan lain yang dibutuhkan oleh peserta dalam pembahasan masalah, perumusan 
alternatif dan penetapan program pembangunan desa. Dokumen tersebut diantaranya; 

 Dokumen peraturan daerah (Perda). 

 Rencana strategis dan program investasi kecamatan. 

 Dokumen program atau proyek tahun sebelumnya, hasil evaluasi kegiatan dan 
kegiatan tahun berjalan. 

 Dokumen draft usulan kegiatan masyarakat 

 Program atau kegiatan yang telah disetujui dan masuk dalam APBD. 

d. Panitia pelaksana adalah perwakilan masyarakat yang akan memfasilitasi pelaksanaan 
musyawarah mencakup jadual, peralatan dan tempat pertemuan. Secara rinci tugas dari 
panitia pelaksana diantaranya; 

 Inventarisasi peserta yang akan diundang dalam Musbangdes. 

 Membuat dan menyampaikan undangan kepada semua peserta Musbangdes. 
Undangan dibuat lengkap dengan mencantumkan tanggal, hari, waktu pelaksanaan, 
tempat dan agenda acara. 

 Menyebarkan informasi tentang pelaksanaan Musbangdes kepada masyarakat luas 
melalui media pertemuan informal, saung meeting, masjid, papan pengumuman dan 
media lainnya yang ada di desa. 

                                                 
12

 Penjelasan lebih rinci bagaimana tatalaksana dan mekanisme musyawarah diatur dalam Undang-undang Nomor 
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang secara teknis pelaksanaannya masih 
diatur melalui Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas 
dan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang yang diterbitkan setiap tahun. 
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 Mempersiapkan peralatan dan ruang pertemuan, seperti sound system, spidol, kertas 
flano, mesin tik, jarum pentul, kain beberan, materi diskusi, konsumsi, dan agenda 
pelaksanaan Musbangdes. 

 

Tahap Pelaksanaan 

a. Pembukaan musyawarah terdiri dari kegiatan; penyampaian laporan panitia pelaksana, 
sambutan dari kepala desa dan informasi lain berkaitan dengan proses pelaksanaan 
musbangdes. 

b. Penyampaian draft tata tertib pelaksanaan Musbangdes oleh panitia pengarah yang 
bertindak sebagai pimpinan sidang sementara. Setelah tata tertib disepakati oleh peserta 
musyawarah, selanjutnya pimpinan sidang sementara diserahkan kepada pimpinan sidang 
terpilih sesuai dengan tatatertib yang disepakati. 

c. Pimpinan sidang musyawarah memilki tugas sebagai berikut; 

 Memimpin sidang. 

 Mengatur lalulintas pembahasan musyawarah. 

 Mengatur waktu. 

 Memfasilitasi penyepakatan prioritas kegiatan yang masuk dalam rencana 
pembangunan baik secara aklamasi maupun pemungutan suara. 

 Membacakan hasil keputusan dan kesimpulan hasil pembahasan. 

d. Pada kegiatan pleno pertama pimpinan sidang menyampaikan materi proses dan hasil 
identifikasi masalah serta rencana kegiatan pembangunan desa yang diusulkan oleh 
masing-masing dusun, hamparan atau RW yang telah dipersiapkan oleh panitia pengarah. 

e. Lakukan pembagian kelompok diskusi sesuai dengan bidang atau sektor yang akan 
dilaksanakan misalnya, kelompok bidang ekonomi, pendidikan, kelembagaan, sosial 
budaya dan prasarana berdasarkan rancangan dari panitia pengarah. Peserta dapat 
membagi diri masing-masing kelompok sesuai dengan bidang yang relevan atau dengan 
cara acak. Paling tidak setiap kelompok memiliki anggota yang menguasai bidang atau 
sektor yang akan dibahas. Setiap kelompok dipandu minimal oleh 1 orang fasilitator.  

f. Lakukan pembahasan terhadap seluruh usulan dari masing-masing kelompok (hamparan, 
dusun atau RW) yang akan masuk dalam rencana pembangunan 3 – 5 tahun. 

g. Pada kegiatan sidang pleno kedua, pemimpin sidang menyampaikan hasil sementara 
keputusan Musbangdes oleh masing-masing kelompok yang akan disempurnakan oleh tim 
perumus.. 

h. Memilih tim perumus yang berasal dari wakil kelompok untuk menjadi tim perumus.. tim 
ini akan mewakili dalam pembahasan selanjutnya pada pertemuan MAD di tingkat 
kecamatan. Perwakilan tersebut berjumlah tiga orang. 
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Tahap Penutupan 

a. Tim perumus bersama panitia pengarah menyelesaikan rumusan rencana kegiatan desa 
untuk kepentingan bahan diskusi MAD di tingkat kecamatan.  

b. Panitia pelaksana menyampaikan dan menyebarluaskan hasil keputusan Musbangdes 
kepada masyarakat melalui media lokal yang tersedia. 

c. Usulan kegiatan atau program yang bersumber dari dana pemerintah dan swasta 
dikonsultasikan kepada tim kerja terpadu yang terdiri dari instansi terkait di desa untuk 
disempurnakan.  

d. Hasil rumusan rencana kegiatan ditandatangani secara resmi oleh panitia pengarah, tim 
perumus, wakil dusun/kelompok/hamparan, BPD atau lembaga lainnya. Salinannya 
disampaikan kepada kantor kecamatan. 

e. Perwakilan desa wajib mengikuti MAD di tingkat Kecamatan, dan menyampaikan hasil 
MAD kepada masyarakat. 

 

Memfasilitasi Lokakarya  

Lokakarya merupakan salah satu kegiatan pembekalan dalam upaya peningkatan pengetahuan 
dan keterampilan pelaku yang terlibat dalam perencanaan pembangunan. Kegiatan ini sebagai 
tahap awal penyusunan dokumen renstra desa sebelum dilakukan kesepakatan dalam forum 
Musbangdes. Data yang dikumpulkan dan rumusan hasilnya perlu dibahas secara khusus oleh 
tim dan pihak-pihak yang berkepentingan. Kegiatan ini sangat membantu dalam meningkatkan 
pemahaman dan keterampilan masyarakat tentang konsep renstra dan penerapannya dalam 
pembangunan. Lokakarya difasilitasi oleh pemerintah desa bersama LPMD atau lembaga 
lainnya (LSM). Proses analisis dan pembahasan renstra secara komprehensif akan menentukan 
kualitas dokumen perencanaan yang sesuai kebutuhan masyarakat.  

Setelah hasil dokumen perencanaan selesai dirumuskan, akan direkomendasikan menjadi 
kebijakan resmi pemerintah desa dan menjadi masukan pada tingkat selanjutnya (dalam proses 
MAD dan Rakorbang).  

 

Tujuan  

Penyelenggaraan lokakarya rencana strategis desa bertujuan; 

a. Meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam penyusunan rencana 
pembangunan desa. 

b. Mendesiminasikan beberapa kebijakan pemerintah tentang rencana pembangunan 
daerah/desa. 

c. Memfasilitasi masyarakat dalam membahas hasil penilaian kondisi desa secara terpadu. 
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d. Memfasilitasi penyusunan dokumen rencana strategis desa. 

e. Meningkatkan kerjasama antarpelaku dalam perencanaan pembangunan. 

 

Manfaat 

Manfaat yang diperoleh dari penyelenggaraan lokakarya rencana strategis desa diantaranya ; 

a. Proses belajar masyarakat melalui penggalian pengetahuan, keterampilan dan pengalaman. 

b. Disepakatinya dokumen rencana pembangunan desa oleh seluruh stakeholders yang 
terlibat. 

c. Panduan bagi masyarakat dalam memahami konsep, prinsip dan mekanisme perencanaan 
pembangunan. 

d. Membangun keterlibatan masyarakat, pemerintah daerah, pendamping, LSM, dan lembaga 
terkait lainnya dalam merumuskan rencana strategis desa. 

e. Memberikan peluang bagi masyarakat dalam mengkritisi dan memberikan saran terhadap 
proses pembangunan. 

 

Langkah persiapan  

Persiapan yang perlu dilakukan sebelum lokakarya perencanaan strategis diantaranya; 

1. Lakukan pembahasan proses pelaksanaan lokakarya dengan semua pihak yang terlibat. 

2. Memastikan sumber pendanaan untuk kegiatan lokakarya tersebut. 

3. Menyusun garis-garis besar program pembelajaran dan jadual lokakarya. 

4. Menetapkan strategi dan proses pembelajaran yang akan berlangsung pada saat lokakarya. 

5. Mempersiapkan bahan dan alat lokakarya. 

6. Menentukan pembagian tugas antara panitia, fasilitator dan kelompok peserta lokakarya. 

7. Memastikan semua materi, bahan dan alat yang diperlukan telah tersedia sehari sebelum 
penyelenggaraan lokakarya. 

 

 Silabus lokakarya berisi garis-garis besar pembelajaran yang menguraikan pokok-pokok materi 
penyusunan rencana pembangunan desa. Silabus ini memberikan panduan umum bagi 
fasilitator dalam menetapkan materi yang akan dibahas dalam lokakarya. Tidak menutup 
kemungkinan dilakukan penyesuaian sesuai kebutuhan di lapangan, menyangkut kedalaman 
materi, urutan, waktu dan kemampuan awal peserta. 

 Pemerintah desa bersama LPMD dapat berperan dalam memfasilitasi penyelenggaraan 
lokakarya. Disarankan agar kelompok sasaran dilibatkan dalam proses persiapan lokakarya, 
baik sebagai panitia maupun dalam proses penyusunan silabus atau materi yang akan dibahas. 



238 | Perencanaan Desa Terpadu 

Hal ini sangat membantu fasilitator dalam mengukur kemampuan awal peserta dan 
menentukan metode pembelajaran yang sesuai dengan peserta.  

 Topik tambahan dapat dimasukkan dalam agenda lokakarya, misalnya kebutuhan tentang 
teknik komunikasi, fasilitasi, kepemimpinan, dan moderasi. 

 

Tabel: Silabus Lokakarya Rencana Startegis Desa 

 

No Materi Pokok Bahasan 
Jumlah sesi  

@ - 45 menit 
Metode 

1. Pembukaan a. Perkenalan 
b. Kontrak Belajar 
c. Harapan peserta 

1 sessi Ceramah 
Tanya jawab 
Curah pendapat 

2. Pengantar Lokakarya a. Maksud dan tujuan lokakarya 
b. Proses  pembelajaran 

1 sessi Ceramah 
Presentasi 

3. Perencanaan Berbasis 
Masyarakat 

a. Konsep perencanaan 
pembangunan partisipatif. 

b. Mekanisme perencanaan 
pembangunan. 

4 sessi Presentasi 
Tanya jawab 
Curah pendapat 

4. Identifikasi Kondisi 
Desa 

a. Analisis kondisi desa secara  cepat 
dan partisipatif. 

b. Analisis  masalah dan kebutuhan 
c. Analisis sosial 
d. Analisis kondisi dan pemanfaatan 

sumber daya 
e. Analisis kelembagaan desa 

15 sessi Curah pendapat 
Studi kasus 
Simulasi 

5. Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Desa 

a. Merumuskan visi dan misi desa 
b. Analisis kapasitas internal dan 

eksternal (SWOT) 
c. Analisis isu strategis 
d. Merumuskan tujuan dan sasaran 
e. Mengembangkan strategi 

operasional 

15 sessi Diskusi 
Studi kasus 
Simulasi 
Presentasi 

6. Program Investasi Desa a. Identifikasi dan analisis program 
investasi desa 

b. Penilaian dan integrasi program 
c. Prioritas program 
d. Optimalisasi program 

12 sessi Diskusi 
Studi kasus 
Simulasi 
Presentasi 

7. Rencana Kegiatan 
Tahunan 

a. Daftar usulan kegiatan 
b. Desain teknis  
c. Pembiayaan 

9 sessi Diskusi 
Studi kasus 
Simulasi 
Presentasi 

8. Monitoring dan 
Evaluasi 

a. Konsep monitoring dan evaluasi 
b. Mekanisme Monitoring dan 

evaluasi 

6 sessi Diskusi 
Studi kasus 
Simulasi 
Presentasi 

9. Rencana Tindak Lanjut 
dan Penutupan 

a. RKTL 
b. Penutupan 

3 sessi Diskusi 
Curah pendapat 
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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 
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 
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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. 

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 
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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. 

(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. 
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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; 
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; 
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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. 

(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; 
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d. pemaparan kepala desa atas prioritas program kegiatan untuk 5 (lima) tahun berikutnya yang 
bersumber dari RPJM-Desa; 

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. 

(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, 
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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; 

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. 
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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 
 

(1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan 
pembangunan desa berupa pemberian pedoman, pelatihan, supervisi. 

(2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan desa 
berupa pelatihan dan supervisi. 

(3) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan 
desa berupa bimbingan, arahan dan supervisi. 

(4) Pembinaan dan pengawasan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 
didelegasikan kepada Camat. 

 
 
 
 

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 
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(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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