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Media Online : 

1. JPNN.com 

Senin, 05 Januari 2015 , 01:32:00 

PKB Protes Kemendagri terkait Kinerja Kementerian 
Desa 

Kiri-kanan : Anggota Lembaga Hukum dan HAM 
DPP PKB Sugiono, Wakil Sekjen DPP PKB Abdul 
Malik Haramain dan Pengurus DPP PKB 
Bambang Susanto saat menggelar konferensi 
pers di Kantor DPP PKB, Jakarta, Minggu (4/1). 
Foto : Dokumen JPNN.com 

JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 
menilai kinerja Kementerian Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi belum maksimal. 

Pasalnya, kementerian hasil nomenklatur baru pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla 
(Jokowi-JK) itu belum mendapat limpahan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat 
Desa (Ditjen PMD) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Ketua DPP PKB Abdul Malik Haramain menyatakan, kementerian yang saat ini dipimpin 
kader PKB Marwan Jafar itu belum maksimal melaksanakan tugas dan fungsinya. 

Sesuai dengan namanya, Kementerian Desa seharusnya melaksanakan pemerintahan desa; 
melakukan pembangunan desa dan pembinaan serta pemberdayaan masyarakat desa. 

Namun, hingga lebih dari dua bulan pemerintahan baru berjalan, fungsi tersebut belum 
maksimal karena Ditjen PMD masih berada di bawah komando Kemendagri. 

"Ditjen itu semestinya masuk Kementerian Desa. Kami melihat ada semangat tidak melepas, 
di mana Ditjen PMD masih di Kemendagri," cetus Malik dalam keterangan di kantor DPP 
PKB, Jakarta, kemarin (4/1). 

Malik menyatakan, dibentuknya Kementerian Desa pada pemerintahan Jokowi dimaksudkan 
agar semangat "desa membangun" dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2013 bisa 
terealisasi. 

Pemerintahan Jokowi ingin membuktikan komitmen UU Desa agar masyarakat di level 
bawah kecamatan itu bisa mendapatkan kesejahteraan yang lebih. Kemendagri seharusnya 
bisa melimpahkan posisi itu seperti halnya kementerian lain. 

"Seharusnya perlakuannya sama seperti Kemenakertrans (Kementerian Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi). Saat ini transmigrasinya sudah diserahkan ke Kementerian Desa," tutur Malik. 

Sulitnya pelimpahan Ditjen PMD ke Kementerian Desa tampaknya juga dipengaruhi 
anggaran. Malik menyatakan, Ditjen PMD selama ini mengelola anggaran terbesar di 
Kemendagri. 

Selain dana desa yang alokasinya 10 persen dari dana transfer daerah, Ditjen PMD selama ini 
mengelola anggaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. 

http://www.jpnn.com/read/2015/01/05/279416/PKB-Protes-Kemendagri-terkait-Kinerja-Kementerian-Desa-
http://www.jpnn.com/read/2015/01/05/279416/PKB-Protes-Kemendagri-terkait-Kinerja-Kementerian-Desa-
http://www.jpnn.com/read/2015/01/05/279416/PKB-Protes-Kemendagri-terkait-Kinerja-Kementerian-Desa-
http://www.jpnn.com/read/2015/01/05/279416/PKB-Protes-Kemendagri-terkait-Kinerja-Kementerian-Desa-
http://www.jpnn.com/read/2015/01/05/279416/PKB-Protes-Kemendagri-terkait-Kinerja-Kementerian-Desa-
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"Jumlah dana desa itu setiap tahun naik karena alokasinya 10 persen dari on top APBN. Kami 
meminta urusan desa itu diserahkan ke Kementerian Desa agar pemerintah bisa konsisten 
melaksanakan kebijakan," tegas anggota Komisi II DPR tersebut. 

Ketua Lembaga Hukum dan HAM DPP PKB Ogy Sugiyono menambahkan, saat pelantikan 
kabinet kerja lalu sudah ada komitmen bahwa Ditjen PMD akan bedol desa dari Kemendagri. 
Namun, tampaknya Kemendagri mengubah pernyataannya karena realisasinya sampai saat 
ini belum terlaksana. 

"Masyarakat menjadi resah karena dana itu tidak jelas kapan. Padahal, normalnya anggaran 
di setiap tahun sudah keluar tiap April," ucapnya. 

Ogy mendorong Presiden Jokowi mengeluarkan keputusan presiden (keppres). Itu penting 
agar ada kepastian bahwa Kementerian Desa bisa bekerja maksimal. 

"Keppres itu sekaligus menjelaskan SOTK (struktur organisasi dan tata kerja) Ditjen PMD," 
tandasnya. 

Dikonfirmasi terpisah, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan bahwa pihaknya 
tidak memiliki maksud apa pun untuk melarang perpindahan Ditjen PMD ke Kementerian 
Desa. 

Tjahjo menyatakan menunggu prosedur resmi yang saat ini belum dikeluarkan Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemen PAN) dan Presiden Jokowi. 

"Saya menunggu keputusan resmi Kemen PAN terkait struktur pemerintahan dan keputusan 
presiden saja. Saya sebagai pembantu presiden akan ikut keputusan presiden," ujarnya 
lewat pesan singkat. (bay/c9/fat) 
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2. Republika Online 

PKB Minta Persoalan Desa Diserahkan ke 'Kadernya' di Kabinet 

Sunday, 04 January 2015, 16:59 WIB | Adhi Wicaksono/Republika 

Anggota Komisi II DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Malik Haramain 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pelaksanaan 
UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang 
masih terkendala sengeata antara 
Kemendagri dan Kementerian Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi (Kemendes PDTT) dianggap 
menjadi biang lambatnya realisasi UU Desa. 

Menanggapi hal ini, Partai Kebangkitan 
Bangsa meminta Jokowi untuk segera 

memperjelas realisasi UU Desa dengan menyerahkan tanggung jawab pelaksanaan kepada 
Kemenkes PDTT. Atas dasar itu, Wasekjen PKB, Malik Haramain meminta implementasi  UU 
nomor 6 2014 diserahkan sepenuhnya kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi. 

Anggota Komisi II DPR ini menjelaskan, Kemendes PDTT merupakan kementerian yang paling 
tepat untuk menyelenggarakan amanah UU Desa. Dengan demikian, semua hal yang 
berkaitan dengan pelaksanaan UU tersebut seharusnya dilaksanakan oleh Kemendes PDTT. 

“Kementerian Desa yang seharusnya seharusnya menyelenggarakan pemerintahan desa 
mulai pelaksanaan pembangunan, pembinaan desa, pemberdayaan desa dan termasuk 
pemindahan Ditjen PMD (Pembangunan Masyarakat Desa). Sehingga tidak ada overlap 
antara dua kementerian,” ujar dia. 

Perubahan nomenklatur kementerian, kata dia, secara logis berakibat kepada peralihan 
tanggung jawab. “Seperti yang terjadi di Meristek dan Dikti, dan kementerian yang lain juga 
ada perubahan nomenklatur kan,” ujarnya. 

Sebagai informasi, Marwan Jafar saat ini memimpin Kementerian Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Ia berasal dari Partai Kebangkitan 
Bangsa. 

Reporter : C60 
Redaktur : Ichsan Emrald Alamsyah 
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3. Sindo Online 

PKB Minta Masalah Desa Diurus Satu Kementerian Saja 
Slamet Riadi | Minggu,  4 Januari 2015  −  16:16 WIB 

 
PKB melihat masih terjadi tumpah tindih antara Kementerian Desa, Pembangunan Desa 
Tertinggal dan Transmigrasi dengan Kemendagri, (Ilustrasi SINDOphoto). 
 
JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melihat masih terjadi tumpah tindih antara 
Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi dengan Kementer ian 
Dalam Negeri (Kemendagri). 
 
Hal itu dikatakan anggota Komisi II DPR Abdul Malik Haramain, terkait timpah tindih kedua 
kementerian ini dalam menerapkan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa. 
 
Menurut Abdul Malik, tidak menutup kemungkinan akan terjadi masalah jika UU Desa ini 
diurus oleh dua kementerian. 
 
"Di UU 6 Pasal 112 itu disebutkan bahwa urusan desa itu Kemendagri. Tapi itu sebelum 
Kementerian Desa dan PDT dibentuk," kata Malik saat konferensi pers di Kantor PKB, Jakarta 
Pusat, Minggu (4/1/2015). 
 
Politikus PKB ini mengatakan, pelaksanaan yang berkaitan dengan satu UU hanya diurus oleh 
kementerian terkait. Jika tetap diurus Kemendagri percuma dibentuk Kementerian Desa 
yang saat ini dipimpin kader PKB yakni Marwan Jafar. 
 
"Nanti pasti ada overlap. Satu sisi desa diurus oleh Kemendagri. Satu sisi desa diurus oleh 
Kementerian Desa. Pasti ada masalah," tegasnya. 
 
(maf) 
 

 

 

 

 

http://index.sindonews.com/blog/1588/slamet-riadi
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4. RMol.com 

PKB Minta Kemendagri Limpahkan Ditjen PMD ke Kementerian Desa 
Senin, 05 Januari 2015 , 02:15:00 WIB 
Laporan: Ruslan Tambak 
 

RMOL - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai 
kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi belum maksimal. Pasalnya, 
kementerian hasil nomenklatur baru pemerintahan 
Jokowi-JK ini belum mendapat limpahan Direktorat 
Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PMD) 
dari Kementerian Dalam Negeri. 

 Ketua DPP PKB Abdul Malik Haramain menyatakan, 
kementerian yang saat ini dipimpin kader PKB Marwan 
Jafar itu belum maksimal melaksanakan tugas dan 
fungsinya. 

 Sesuai dengan namanya, Kementerian Desa seharusnya 
melaksanakan pemerintahan desa; melakukan 

pembangunan desa dan pembinaan serta pemberdayaan masyarakat desa. Namun, hingga 
lebih dari dua bulan pemerintahan baru berjalan, fungsi tersebut belum maksimal karena 
Ditjen PMD masih berada di bawah komando Kemendagri. 
 
"Ditjen itu semestinya masuk Kementerian Desa. Kami melihat ada semangat tidak melepas, 
di mana Ditjen PMD masih di Kemendagri," ujar Malik seperti dilansir dari JPNN, Senin (5/1). 
 
Anggota Komisi II DPR ini menyatakan, dibentuknya Kementerian Desa pada pemerintahan 
Jokowi-JK dimaksudkan agar semangat 'desa membangun' dalam UU Nomor 6/2014 tentang 
Desa bisa terealisasi. 
 
Pemerintahan Jokowi-JK ingin membuktikan komitmen UU Desa agar masyarakat di level 
bawah kecamatan itu bisa mendapatkan kesejahteraan yang lebih. Kemendagri seharusnya 
bisa melimpahkan posisi itu seperti halnya kementerian lain. 
 
"Seharusnya perlakuannya sama seperti Kemenakertrans (Kementerian Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi). Saat ini transmigrasinya sudah diserahkan ke Kementerian Desa," tutur Malik. 
 
Sulitnya pelimpahan Ditjen PMD ke Kementerian Desa tampaknya juga dipengaruhi 
anggaran. Malik menyatakan, Ditjen PMD selama ini mengelola anggaran terbesar di 
Kemendagri. Selain dana desa yang alokasinya 10 persen dari dana transfer daerah, Ditjen 
PMD selama ini mengelola anggaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 
Mandiri. 
 
"Jumlah dana desa itu setiap tahun naik karena alokasinya 10 persen dari on top APBN. Kami 
meminta urusan desa itu diserahkan ke Kementerian Desa agar pemerintah bisa konsisten 
melaksanakan kebijakan," tandasnya. [rus/jpnn] 
 

 

 

ABDUL MALIK HARAMAIN/NET 
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5. Kompas Online 

Desa Sehat Jadi Fokus Kerja Sama Mendes dan Menkes 
Minggu, 4 Januari 2015 | 22:28 WIB 

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi (Kemendes PDTT), bersinergi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 
terkait masalah kesehatan berbasis perdesaan.  

Tahap awal kerja sama pada tahun 2015, akan memprioritaskan wilayah-wilayah perbatasan 
yang bertumpu pada pembangunan Puskesmas, bidan desa, dan juga ketersediaan air 
bersih. 

"Proyeksi kerja sama tahap awalnya difokuskan ke daerah-daerah perbatasan. Setelah itu 
baru wilayah lainnya. Kebijakan pembangunan ini dalam kerangka keterjangkauan pelayanan 
kesehatan yang berkualitas dan percepatan keberdayaan masyarakat desa dalam budaya 
sehat," ujar Menteri Desa, Marwan Jafar dalam rilis yang diterima Kompas.com. 

Menteri Marwan Jafar telah melakukan pertemuan dengan Menteri Kesehatan, Nila Djuwita 
F Moeloek, di kantor Kemendes PDTT, Jumat (2/1/2015) lalu. 

Marwan menyatakan, pembangunan perdesaan sehat akan berdampak pada daya dan 
budaya sehat bagi masyarakat desa. Hal ini, menurut Marwan, penting dilakukan dalam 
rangka mempercepat terwujudnya "Desa Mandiri" sesuai tujuan pembangunan kesehatan 
sebagaimana amanat UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. 

"Sinergitas dua kementerian ini sangat penting. Karena keduanya juga punya skala prioritas 
bagi masyarakat di perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Kerja sama yang bisa 
dilakukan, seperti keterjangkauan air bersih dan sanitas bagi setiap rumah tangga, serta Gizi 
Seimbang bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Bayi dan Balita," paparnya. 

Mengacu pada hasil pendataan Potensi Desa (Podes) 2011, Menteri Marwan menegaskan 
bahwa sebaran tenaga dan sarana kesehatan di desa-desa terutama pada wilayah kepulauan 
masih sangat kecil sekali. 

Marwan menyebutkan, dari 5.427 desa dengan jumlah 7.647.788 penduduk di wilayah 
kepulauan, hanya terdapat 874 Pos Kesehatan Desa (Poskesdes). Sementara, bidan desa 
berjumlah 5.179. "Dari data ini menunjukkan kekurangan sebanyak 4.533 Poskesdes, dan 
248 bidan," ujarnya. 

Jumlah ini, lanjut Marwan, tentu jauh dari kebutuhan dalam menjamin kesehatan bagi 
masyarakat desa. "Idealnya, satu desa terdapat satu sarana kesehatan meliputi satu 
Pokesdes, satu bidan dan satu perawat. Ke depan, kita target program ini bisa mulai 
teralisasi, sehingga budaya sehat masyarakat desa terjamin," katanya. 

Sementara itu, Menkes Nila menambahkan, kerja sama ini akan lebih dimatangkan lagi di 
tahun-tahun mendatang. 

"Banyak hal yang bisa disinergikan dari dua kementerian ini. Untuk program di Kementerian 
Kesehatan, seperti melakukan Melakukan upaya perubahan perilaku higienis dan saniter 
melalui pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) oleh sanitarian puskesmas 
pada seluruh desa di Indonesia (menggunakan dana BOK dan dana lainnya)," ujar Menkes 
Nila. 

Editor : Tri Wahono 
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6. Kompas Online 

Bupati Tasik Nilai Program Desa Sehat Mendes Sejalan dengan Jargon Gerbang 
Desa 
Senin, 5 Januari 2015 | 07:19 WIB 

TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Bupati Tasikmalaya, 
Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, menilai program 
Desa Sehat Menteri Desa, Marwan Jafar, telah 
sejalan dengan prioritas program pembangunan di 
wilayahnya selama ini melalui jargon Gerbang Desa. 
Ia pun menyambut baik fokus program baru yang 
bekerjasama dengan menteri kesehatan tersebut. 

"Alhamdulillah ada fokus Desa Sehat oleh mendes dengan menkes. Program itu tentunya 
akan sejalan dengan jargon kami selama ini melalui Gerbang Desa. Mudah-mudahan 
pembangunan desa di Tasik akan lebih terdukung pemerintah pusat," jelas Uu 
kepada Kompas.com, Minggu (4/1/2014) malam. 

Meski terdapat prioritas wilayah desa di perbatasan oleh mendes dengan program ini, Uu 
merasa upayanya selama ini membangun desa akan semakin terdukung oleh Kementerian 
baru era Presiden Joko Widodo tersebut. 

"Ya, memang baru prioritas di perbatasan dulu. Tapi saya secara tidak langsung merasa 
terdukung sekali," kata Uu. 

Menurut Uu, sejak masa kepemimpinnya dari tahun 2011 sampai sekarang, ia telah mulai 
menjalankan program prioritas pembangunan desa melalui Gerbang Desa. Ada pun program 
fokus desanya itu diantaranya pembangunan pendidikan dan kesehatan masyarakat 
pedesaan, memudahkan komunikasi dan informasi ke desa, serta memperluas lapangan 
pekerjaan terlebih melalui sektor pertanian. 

"Kesehatan desa masuk salah satu program Gerbang Desa kami. Jadi kami merasa terdukung 
sekali," tambah dia. 

Wilayah Kabupaten Tasikmalaya sendiri, tambah Uu, memiliki sebanyak 251 desa dari 39 
kecamatan. Adapun sebagian desa berada di daerah terpencil dan dulunya terhambat oleh 
insfrastruktur jalan yang sulit dilalui kendaraan. 

"Dulu jalan-jalan di desa-desa terpencil di Tasik sangat rusak dan malah susah dilalui. Tapi 
sekarang secara bertahap akses jalan ke desa-desa mulai mulus dengan hotmix," tandas Uu. 

Uu berharap Mendes akan terus berupaya mengeluarkan berbagai program untuk 
pembangunan pedesaan. Karena menurutnya jika masyarakat pedesaan telah maju tentunya 
bisa membawa perubahan terhadap citra bangsa ini di dunia Internasional. 

"Ya, jangan pikir perkotaan terus. Justru tidak ada kota kalau sebelumnya tidak datang hasil 
berbagai sektoral dari desa. Saya yakin semua masyarakat di kota awalnya dari pedesaan," 
ujar Uu sembari terdengar tertawa melalui sambungan telepon. 

Sebelumnya, Mendes bekerjasama dengan Menkes akan melakukan fokus program Desa 
Sehat. Pemerintah Pusat ini akan berupaya menggenjot peningkatan pelayanan kesehatan 
bagi masyarakat pedesaan dengan target awal wilayah desa di berbagai perbatasan. 

Penulis : Kontributor Ciamis, Irwan Nugraha 

Editor : Fidel Ali Permana 
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5. Koran Sindo 
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6. Media Indonesia 
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7. Rakyat Merdeka 
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8. Rakyat Merdeka 
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9. Republika 
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10. Suara Pembaruan 
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Media Online : 

1. Sindo Online 

Pemerintah Terapkan Pelayanan Kesehatan Berbasis Desa 
Koran SINDO | Senin,  5 Januari 2015  −  14:35 WIB 

JAKARTA - Pemerintah akan meningkatkan 
pelayanan kesehatan berbasis perdesaan. 
Sasaran awal program ini akan menyasar 
kawasan perbatasan.  
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Marwan 
Jafar mengatakan, kementeriannya bersama 
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan 
bersinergi untuk mewujudkan pelayanan 
kesehatan berbasis perdesaan. Tahap awal kerja 

sama pada tahun 2015 akan memprioritaskan wilayah-wilayah perbatasan yang bertumpu 
pada pembangunan puskesmas, bidan desa, dan juga ketersediaan air bersih.  
“Proyeksi kerja sama tahap awalnya difokuskan ke daerahdaerah perbatasan. Setelah itu 
baru wilayah lain. Kebijakan pembangunan ini dalam kerangka keterjangkauan pelayanan 
kesehatan yang berkualitas dan percepatan keberdayaan masyarakat desa dalam budaya 
sehat,” ujarnya di Jakarta kemarin.  
 
Marwan menjelaskan, pembangunan perdesaan sehat akan berdampak pada daya dan 
budaya sehat bagi masyarakat desa. Hal ini, menurut Marwan, penting dilakukan dalam 
rangka mempercepat terwujudnya Desa Mandiri sesuai tujuan pembangunan kesehatan 
sebagaimana amanat UU Nomor 36/ 2009 tentang Kesehatan.  
 
Dia menuturkan, sinergi dua kementerian ini sangat penting karena keduanya juga punya 
skala prioritas bagi masyarakat di perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Kerja sama 
yang bisa dilakukan, seperti keterjangkauan air bersih dan sanitas bagi setiap rumah tangga, 
serta gizi seimbang bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita. 
 
Mengacu pada hasil pendataan Potensi Desa (Podes) 2011, Menteri Marwan menegaskan 
bahwa sebaran tenaga dan sarana kesehatan di desadesa, terutama pada wilayah 
kepulauan, masih sangat kecil. Politikus PKB ini menyebutkan, dari 5.427 desa dengan 
jumlah 7.647.788 penduduk di wilayah kepulauan, hanya terdapat 874 pos kesehatan desa 
(poskesdes).  
 
Bidan desa juga terbatas, berjumlah 5.179 orang. Data ini menunjukkan kekurangan 4.533 
poskesdes, dan 248 bidan. Jumlah ini, lanjut Marwan, tentu jauh dari kebutuhan dalam 
menjamin kesehatan bagi masyarakat desa. Sementara itu, Menkes Nila F Moeloek 
menambahkan, kerja sama ini akan lebih dimatangkan lagi pada tahun-tahun mendatang 
karena dua kementerian ini mempunyai program yang saling terkait untuk kesehatan 
masyarakat perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.  
“Soal bentuk kerja samanya nanti ada tim sendiri yang akan membuat sasaran program,” 
ujarnya. Nila mengatakan, akan ada banyak hal yang bisa disinergiskan dari dua kementerian 
ini. 
 
Neneng zubaidah  
 

http://index.sindonews.com/blog/1584/koran-sindo
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2. Merdeka.com 

Pembangunan 33.000 desa tertinggal terganjal anggaran 

Reporter : Henny Rachma Sari | Senin, 5 Januari 2015 15:55 

 
Kemiskinan Timor Leste. ©2012 Merdeka.com 

 
Merdeka.com - Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi Marwan 
Jafar menuturkan pihaknya saat ini masih mengantongi anggaran sebesar Rp 19 triliun. 
Jumlah tersebut, didapat dari sisa anggaran pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 
dan kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). 
 
"Rp 9 triliun itu kan anggaran kemarin (Pemerintahan SBY) lalu Rp 10 triliun dari kenaikan 
BBM kemarin. Jadi total Rp 19 triliun," jelas Marwan kepada wartawan di kantornya, 
Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (5/1). 
 
Sedangkan, lanjut Marwan, saat ini masih terdapat sebanyak 33.000 desa tertinggal yang 
tersebar di seluruh Indonesia. "Total ada 33.000 desa tertinggal dan 122 Kabupaten," 
ungkapnya. 
 
Untuk membangun puluhan ribu desa tertinggal tersebut, menurut Marwan, idealnya 
dibutuhkan anggaran sebesar Rp 120 triliun. "Idealnya ya Rp 120 triliun. Kalau itu dikasih, 5 
tahun bisa bangun banyak," tandasnya. 
 
[bim] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.merdeka.com/reporter/henny-rachma-sari/
http://profil.merdeka.com/indonesia/m/marwan-jafar/
http://profil.merdeka.com/indonesia/m/marwan-jafar/
http://profil.merdeka.com/indonesia/s/susilo-bambang-yudhoyono/
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3. Beritasatu.com 

Senin, 05 Januari 2015 | 16:49 | Beritasatu.com 

Menteri PDT Bahas Pembangunan Daerah Tertinggal Bersama Pimred 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi, Marwan Jafar saat berdiskusi dengan 
Pemimpin Redaksi Suara Pembaruan, Investor Daily, 
dan Beritasatu.com Primus Dorimulu saat melakukan 
media visit ke kantor BeritaSatu Media Holdings di 
BeritaSatu Plaza, Jakarta, Senin (17/11). Kunjungan ini 
untuk mendiskusikan kebijakan dan program prioritas 
yang hendak dicapai Kementerian Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (sumber: Suara 
Pembaruan / Ruht Semiono) 

Jakarta - Menteri Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi, Marwan Jafar, 
mengundang para pemimpin redaksi (pimred) media massa ibu kota untuk membahas soal 
pembangunan daerah tertinggal. Kritik maupun saran dari para pimred ini akan menjadi 
masukan bagi kementerian dengan nomenklatur baru tersebut untuk membuat dan 
melaksanakan program ke depan. “Lebih banyak perspektif akan lebih baik, dan bisa jadi 
masukan untuk membuat program yang lebih bagus ke depan,” kata Marwan di sela-sela 
pertemuan tersebut, di kantornya, Jakarta, Senin (5/1). Hadir pula dalam pertemuan ini, 
Pimred Beritasatu Media Holdings, Primus Dorimulu. 
Menurut Marwan, peran media massa sangat penting untuk mempercepat pembangunan 
desa tertinggal. Pembangunan desa tertinggal merupakan upaya untuk mewujudkan 
program ke-3 dari 9 program Nawa Cita Presiden Joko Widodo, yaitu membangun Indonesia 
dari pinggiran.  

Tidak hanya sebagai patner, media massa bahkan bisa menjadi perpanjangan tangan dan 
suara pemerintah kepada masyarakat. Misalnya memperkenalkan kementerian yang baru ini 
kepada masyarakat. Mewartakan visi dan misi serta program kerja yang akan 
diimplementasikan oleh kementerian ini. “Terutama untuk saat ini kami berharap program 
dana desa bisa diwartakan, sehingga kebijakan ini bisa tersosialisasi hingga ke desa-desa,” 
kata Marwan. 

Staf khusus Menteri Desa, Syaiful Huda, menambahkan untuk mewujudkan program Nawa 
Cita Jokowi perlu melibatkan banyak stakeholder, di antaranya media massa. “Kita 
butuh back up media, supaya program Nawa Cita ini bisa menjadi mainstream. Kalau tidak, 
kita khawatir Nawa Cita membangun dari Indonesia pinggiran ini tidak jadi apa-apa,” 
katanya. 

Selain pertemuan rutin, Kementerian Desa juga akan mengajak media massa baik dipusat 
maupun daerah untuk turun lapangan atau blusukan atau road show ke desa-desa 
tertinggal. Sebab, kata dia, untuk membangun Indonesia dari pinggiran itu butuh dukungan 
yang banyak, termasuk media massa. 
Menurutnya, saat ini ada sekitar 23.000 desa dari 74.000 desa yang ada di seluruh Indonesia 
tergolong tertinggal, terluar dan perbatasan. Ditargetkan tahun ini, pembangunan di desa 
tertinggal tersebut akan diselesaikan. Ada lima prioritas pembangunan di daerah tertinggal, 
perbatasan, terluar dan trasmigrasi, yaitu infrastruktur, telekomunikasi, air bersih, 
pendidikan,” kata Huda. 

Penulis: D-13/AF 
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4. Merdeka.com 

Menteri Marwan punya PR bangun 33.000 desa tertinggal 

Reporter : Juven Martua Sitompul | Senin, 5 Januari 2015 15:59 

 

Menteri Marwan Jafar. ©2014 merdeka.com/dwi narwoko 

Merdeka.com - Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 
(PDT), Marwan Jafar mengatakan, Indonesia punya puluhan ribu desa tertinggal. Desa 
tersebut tersebar di berbagai kabupaten di Tanah Air. 

"Kurang lebih 33000 desa dan 122 kabupaten yang tertinggal," kata Marwan kepada 
wartawan di Kementerian PDT, Jakarta, Senin (5/1). 

Marwan menambahkan, soal jumlah daerah tertinggal yang butuh banyak penanganan itu, 
dia berjanji akan menyelesaikannya satu per satu. 

"Itu menjadi PR (pekerjaan rumah), daerah itu tersebar di seluruh Provinsi terutama Timur 
dan Kalimantan," ujarnya. 

Dia menjelaskan, kategori tertinggal itu ditujukan kepada daerah yang belum berpenghuni 
orang-orang berkompeten.  

Selain itu pembangunan infrastruktur yang belum memadai pun menjadi salah satu acuan 
disebutnya daerah tertinggal. Termasuk daerah terisolasi lantaran tidak adanya akses jalan 
di daerah tersebut. 

"Disparitas antara desa dan kota masih sembilan persen, ini tertinggal. Makanya ada di desa-
desa pintar misalnya sudah tidak ada buta huruf tapi pendidikan terakhirnya SMP itu 
tertinggal," pungkasnya. 

[lia] 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.merdeka.com/reporter/juven-martua-sitompul/
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5. Beritasatu.com 

Senin, 05 Januari 2015 | 14:40 | Beritasatu.com 

Ini 9 Program Prioritas Kementerian Desa 

 

Ilustrasi desa. (sumber: sulunuswantara) 

Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi Marwan 
Jafar mengatakan ada sembilan program kerja prioritas Kementerian Desa, PDT dan 
Transmigrasi untuk tahun 2014-2019. 

Menurut dia kesembilan program ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan desa. 

"Program ini kami rancang untuk membangun kedaulatan desa," ujar dia dalam acara 
"Ngobrol Bareng dengan Pemimpin Media Massa," di Kantornya, Gedung Kementerian Desa, 
PDT dan Transmigrasi, di Jakarta, Senin (5/1). 

Dia mengatakan kesembilan program tersebut adalah peluncuran Gerakan Desa Mandiri di 
5.000 desa pada tahun 2015, pendampingan dan penguatan kapasitas kelembagaan serta 
aparatur di 5.000 desa pada tahun 2015. 

Ketiga, pembentukan dan pengembangan 5.000 Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). 
Keempat, revitalisasi pasar desa di 5.000 kawasan perdesaan. 

Kelima, pembangunan infrastruktur jalan pendukung pengembangan produk unggulan di 
5.000 desa mandiri. Keenam, penyiapan implementasi penyaluran dana desa Rp 1,4 miliar 
per desa secara bertahap. 

Ketujuh, penyaluran modal bagi koperasi/UKM di 5.000 desa. Kedelapan, pilot project sistem 
pelayanan publik jaringan koneksi online di 5.000 desa. Terakhir, Save Villages di daerah 
perbatasan dan pulau terdepan, terluar dan terpencil. "Kami harap realisasi program ini 
berjalan lancar," ujar dia 

Penulis: DHO/WBP 

Sumber:Investor Daily 
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6. Merdeka.com 

Fokus pertama Menteri Marwan: Bangun desa di perbatasan 

Reporter : Juven Martua Sitompul | Senin, 5 Januari 2015 19:25 

 
Jokowi blusukan ke daerah perbatasan. ©Setpres RI/Rusman 

Merdeka.com - Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDT) 
mengatakan akan memulai pekerjaannya. Sasaran utama pembangunan akan dimulai dari 
daerah perbatasan. 
 
Menteri PDT Marwan Jafar menambahkan pihaknya akan melakukan pembangunan secara 
merata. Namun, lanjut dia, daerah perbatasan merupakan prioritas dari rencana 
pembangunan. 
 
"Nanti akan kita acak dulu. Masing masing provinsi terwakili. Ini kita fokuskan di daerah 
perbatasan," kata Marwan saat dikonfirmasi di Kementerian PDT, Jakarta, Senin (5/1). 
 
Meski demikian, Marwan menuturkan tahap pengerjaannya tidak akan berhenti sampai di 
situ. Pasalnya, jajaran di kementeriannya masih sedang merencanakan tahap selanjutnya. 
 
"Tidak hanya itu, masih ada dalam pembahasan 12 Januari nanti," ujarnya. 
 
Marwan menuturkan untuk saat ini, Indonesia punya puluhan ribu desa tertinggal. Desa itu 
hampir tersebar di berbagai kabupaten di tanah air. 
 
"Kurang lebih 33.000 desa dan 122 kabupaten yang tertinggal," tutupnya. 

 
[ian] 
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7. Merdeka.com 

Dana Rp 1,4 miliar per desa dicairkan melalui rekening desa 

Reporter : Henny Rachma Sari | Senin, 5 Januari 2015 16:55 

Menteri Marwan Jafar. ©2014 merdeka.com/dwi 
narwoko 

Merdeka.com- Menteri Pembangunan Daerah 
Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi  Marwan 
Jafar sempat mengeluarkan surat edaran 
terkait fokus program kerjanya lima tahun ke 
depan dengan fokus pembangunan desa. 

Untuk program penyaluran dana desa sebesar Rp 1,4 miliar per desa selama lima tahun 
sebagaimana amanat UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), pihaknya siap 
melakukan pengawasan. Caranya, membentuk sebuah tim yang diberi nama tim kendali. 
"Pengawasan dari pusat kita bentuk tim kendali," ungkap Marwan kepada wartawan di 
kantornya, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (5/1). 

Nantinya, lanjut Marwan, jatah anggaran tiap desa bakal dimasukkan ke Kabupaten masing-
masing untuk kemudian ditransfer ke masing-masing desa. "Dana pusat dimasukan 
kabupaten, APBD, transfer ke masing-masing desa. Lewat rekening desa," ucapnya. 

Sebelumnya, Marwan Jafar mengeluarkan surat edaran seputar fokus program desa yang 
akan dilakukan setidaknya dalam kurun waktu lima tahun ke depan. 

Marwan menilai surat edaran tersebut dinilai perlu dilakukan sebagai salah satu cara 
mensosialisasikan program-program pembangunan desa. "Karena tidak semua kepala desa 
saat ini bisa mengakses informasi, kami berencana mengeluarkan surat edaran seputar 
program desa," ungkap Marwan. 

Marwan mengakui, sejauh ini masih banyak kepala desa terutama yang secara geografis 
terletak di wilayah pedalaman belum mengetahui keberadaan Kementerian Desa dan 
rencana penyaluran dana desa sebesar Rp 1,4 miliar selama lima tahun sebagaimana amanat 
UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). "Makanya perlu kita sosialisasikan melalui 
surat edaran itu nanti. Biar semua desa seluruh Indonesia tahu bahwa akan ada dana desa 
dan sesegera mungkin kita cairkan untuk mendukung pembangunan desa masing-masing," 
urai politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. 

Lebih lanjut, Marwan menjelaskan, dalam surat edaran yang rencana akan diterbitkan dalam 
waktu dekat itu juga akan diinformasikan beberapa program prioritas pembangunan Desa. 
"Misalnya, rencana pemerintah mendorong desa-desa membangun BUMDes dan lainnya," 
terang Marwan. 

Dia meyakini, program desa ke depan akan lebih maksimal menyusul lahirnya nomenklatur 
baru dalam Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo, dalam satu kementerian 
tersendiri, yakni Kementerian Desa yang saat ini dipimpinnya itu. "Yang penting, setelah 
dicairkan nanti para kepala desa memanfaatkan betul dana ini secara maksimal untuk 
pembangunan desa mereka," ucapnya. 

[noe] 

 

 

http://www.merdeka.com/reporter/henny-rachma-sari/
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8. Koran-Jakarta.com 

Selasa, 06 Januari 2015 |  02:33:48  |  Koran-Jakarta.com 

Dana Pembangunan Desa Rp40 Triliun 

 

 
Foto: ISTIMEWA 

JAKARTA – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, 
mengatakan peran media massa sangat penting untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang 
program-program yang ada di kementeriannya. 

Informasi-informasi yang disampaikan oleh media massa bisa menjadi salah satu pertimbangan 
dalam membangun desa. “Jadi, kami meminta masukan, baik saran maupun kritik, dalam rangka 
membangun desa,” kata dia di Jakarta, Senin (5/1). 

Media massa, lanjut dia, juga dapat mengawasi penyaluran dana desa yang akan dikucurkan pada 
tahun ini. 

Staf khusus Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Syaiful Huda, 
menjelaskan kementerian tersebut memunyai komitmen kuat untuk membangun desa. Hal pertama 
yang dilakukan adalah membangun infrastruktur di wilayah perdesaan. Prioritas lainnya adalah 
telekomunikasi dan kesehatan. 

Huda menyebutkan terdapat 23.000 desa yang harus dibangun infrastrukturnya. Desa-desa tersebut 
terdapat di wilayah terdepan, terluar, dan transmigrasi. 

Dari 74.000 desa, terdapat 23.000 desa yang harus dibenahi infrastrukturnya. “Untuk membangun 
infrastruktur di wilayah tersebut, diperlukan dana setidaknya 40 triliun rupiah,” ungkapnya. cit/E-3 
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9. Beritasatu.com 

Senin, 05 Januari 2015 | 14:43 | Beritasatu.com 

9 Program Prioritas Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2014-2019 

 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar (kiri) didampingi 
Deputi Pencegahan yang juga Juru Bicara KPK Johan Budi (kiri) menjawab pertanyaan wartawan usai 
menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 
(27/11). (sumber: Antara/Yudhi Mahatma) 

Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi, Marwan 
Jafar mengatakan ada sembilan program kerja prioritas Kementerian Desa, PDT dan 
Transmigrasi untuk tahun 2014 - 2019. Menurutnya, kesembilan program ini bertujuan 
untuk meningkatkan pembangunan desa. 
"Program ini kami rancang untuk membangun kedaulatan desa," ujarnya, dalam acara " 
Ngobrol Bareng dengan Pemimpin Media Masa, di Gedung Kementerian Desa, PDT dan 
Transmigrasi, di Jakarta, Senin (5/1). 

Dia mengatakan, kesembilan program tersebut adalah pertama, peluncuran gerakan desa 
mandiri di 5.000 desa pada tahun 2015. Kedua, pendampingan dan penguatan kapasitas 
kelembagaan dan aparatur di 5.000 desa pada tahun 2015. 
 
Ketiga, pembentukan dan pengembangan 5.000 Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDES). Keempat, revitalisasi pasar desa di 5.000 kawasan perdesaan. Kelima, 
pembangunan infrastruktur jalan pendukung pengembangan produk unggulan di 5.000 desa 
mandiri. 
 
Keenam, penyiapan implementasi penyaluran dana desa Rp 1,4 miliar per desa secara 
bertahap. Ketujuh, penyaluran modal bagi koperasi per UKM di 5.000 desa. Kedelapan, pilot 
project system pelayanan publik jaringan koneksi online di 5.000 desa. 
 
Dan kesembilan, "Save Villages" di daerah perbatasan dan pulau pulau terdepan, terluar dan 
terpencil. 
"Kami harap realisasi program ini berjalan lancar," ujar Marwan. 

Penulis: DHO/FAB 

Sumber:Investor Daily 
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Tanggal, 07 Januari 2015 

 
Media Cetak : 

1. Indo Pos 

 

No. Media Cetak Online 

1 Kompas 7 Rakyat Merdeka 1 Detiknews 

2 Media Indonesia 8 Indo Pos 2 AntaraNews 

3 Koran Tempo 9 Suara Pembaruan   

4 Republika 10  Pos Kota   

5 Sindo 11 Harian Terbit   

6 Jurnal Nasional     
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2. Kompas 
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3. Koran Sindo 
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4. Pos Kota 

 

 

 

 

 



 

42 

 

5. Rakyat Merdeka 
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6. Suara Pembaruan 
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7. Suara Pembaruan 
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Media Online : 

1. Tribunnews.com 

Solusi Untuk Rebutan Wewenang Berdayakan Desa Antara Mendagri 
dan Menteri Daerah Tertinggal 

Selasa, 6 Januari 2015 19:46 WIB 

TRIBUNNEWS.COM/ DANY PERMANA 

TRIBUNNEWS.COM - Tarik-menarik 
kewenangan urusan pedesaan antara 
Kementerian Dalam Negeri dan 
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi diharapkan 
segera selesai. Pemerintah ingin polemik ini 
tidak mengganggu program pemberdayaan 
desa. 

”Saya yakin persoalan ini tidak akan 
mengganggu program pengucuran dana ke desa. Dana desa tidak terkait dengan urusan 
kelembagaan,” kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno di kompleks Istana Kepresidenan, 
Jakarta, Senin (5/1). 

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menuturkan, setiap desa nantinya akan 
menerima rata-rata Rp 750 juta setiap tahun mulai tahun 2015. Dana ini cukup besar 
sehingga kementerian terkait perlu menyiapkan aparatur desa agar bisa mengelola dana 
tersebut. 

Namun, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi 
mengatakan, masih ada interpretasi berbeda dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) 
serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dan Transmigrasi terkait 
peraturan soal desa (Kompas, 5/1). 

Kemendagri yang mengurusi masalah desa—sebelum Kementerian Desa, PDT, dan 
Transmigrasi dibentuk Presiden Joko Widodo—berpegang pada Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

Adapun Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi berpegang pada peraturan presiden 
tentang nomenklatur kementerian di Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dalam perpres 
disebutkan ada Kementerian Desa sehingga semua urusan desa diinterpretasikan menjadi 
kewenangan kementerian itu. 

Beda pendapat 

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo serta Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Marwan 
Jafar berjanji akan mengikuti apa pun keputusan Presiden terkait kementerian yang 
berwenang mengurusi desa. 

Meski demikian, kedua menteri itu masih pada posisinya. Tjahjo berpendapat, seharusnya 
tidak semua urusan terkait desa dilimpahkan dari kementeriannya ke Kementerian Desa, 
PDT, dan Transmigrasi. Urusan yang tidak perlu diintegrasikan adalah urusan pemerintahan 
desa. Pasalnya, pemerintahan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
pemerintahan daerah yang jadi tanggung jawab Kemendagri. 

Sementara Marwan bersikukuh seluruh urusan desa yang selama ini ditangani Kemendagri 
dilimpahkan ke kementeriannya, tidak terkecuali pemerintahan desa. 

http://www.tribunnews.com/tag/tjahjo-kumolo/
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”Urusan pemerintahan desa tidak bisa dipisahkan dari urusan pembangunan dan 
pemberdayaan desa sehingga tidak mungkin urusan itu berada di kementerian lain. Selain 
itu, jika urusan pemerintahan desa terpisah di kementerian lain, akan terjadi duplikasi fungsi 
di Kemendagri dan Kementerian Desa yang dampaknya membuat birokrasi terkait desa 
menjadi tidak efisien dan efektif,” tutur Marwan. 

Namun, Tjahjo ataupun Marwan membantah perebutan urusan desa itu terkait akan cairnya 
dana untuk setiap desa mulai April 2015. Menurut mereka, dana desa merupakan perintah 
dari UU Desa dan pencairannya tanpa melalui Kemendagri ataupun Kementerian Desa, PDT, 
dan Transmigrasi. 

Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Ahmad Muqowam menuturkan, urusan desa 
seharusnya diserahkan ke Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Pasalnya, Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jelas mengatur bahwa urusan desa menjadi 
kewenangan kementerian khusus yang menangani desa. ”Kalau melihat bunyi konstitusi dan 
UU Desa, urusan desa menjadi kewenangan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi,” ujarnya. 

Hal ini, lanjut Muqowam, antara lain dapat dibaca pada Pasal 1 angka 16 UU 6/2014 yang 
menyatakan bahwa desa ditangani oleh menteri khusus. ”Jadi sudah terang benderang, 
menteri yang mengurusi desa itu Menteri Desa,” ujar Muqowam. 

Dalam Penjelasan UU Desa memang disebutkan, menteri yang menangani desa saat ini 
adalah Menteri Dalam Negeri. Dijelaskan pula, dalam kedudukan tersebut Mendagri 
menetapkan pengaturan umum, petunjuk teknis, dan fasilitasi penyelenggaraan 
pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 
pemberdayaan masyarakat desa. 

Pengawasan 

Koordinator Pengawal Implementasi UU Desa Institute for Research and Empowerment, 
Yogyakarta, Arie Sudjito berharap Presiden segera mengambil keputusan terkait masalah ini. 
Pasalnya, sebelum dana desa mulai dicairkan, masih banyak yang harus dipersiapkan. 

”Waktu tersisa sampai dana dicairkan tinggal beberapa bulan lagi, tetapi kami melihat 
banyak persiapan belum matang. Kami khawatir dengan kondisi ini, tujuan diberikan dana 
desa untuk membangun dan menyejahterakan masyarakat desa tidak akan tercapai,” 
ujarnya. 

Persiapan yang belum matang itu antara lain terkait perangkat desanya, seperti penataan 
kelembagaan desa, kapasitas aparatur desa, dan sistem pengelolaan dan pengawasan dana 
desa. Selain itu, pemerintah daerah juga dinilai belum maksimal mempersiapkan desa 
supaya bisa mengelola dan memanfaatkan dana desa untuk kepentingan masyarakat. 

”Harus ada supervisi yang kuat dari pusat supaya pemda betul-betul menyiapkan hal-hal 
yang diperlukan sehingga dana desa bisa maksimal dimanfaatkan. Namun, jika pusat masih 
sibuk tarik-menarik kewenangan, supervisi tak akan maksimal,” ujar Arie.(NTA/APA/NDY) 

Editor: Agung Budi Santoso 

Sumber: Kompas 

 

 

 

 

http://cetak.kompas.com/
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2. Tribunnews.com 

Politisi PKB Kritik Keinginan Kemendagri Pertahankan Dirjen 
Pemerintahan Desa 

Selasa, 6 Januari 2015 22:16 WIB 

 

Kompas.com | Politisi PKB Abdul Malik Haramain.  

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wasekjen PKB Abdul Malik Haramain menilai keinginan 

Kemendagri tetap mempertahankan Dirjen Pemerintahan Desa akan menimbulkan konflik 

otoritas . 

Selain itu juga mengancam banyak otoritas dan kewenangan kementerian desa. 

"Dirjen pemerintahan desa itu memiliki direktorat fasilitasi pemdes, dirjen fasilitasi 

keuangan dan aset desa, dirjen fasilitasi pembinaan kelembagaan dan kemasyarakatan, 

dirjen fasilitas pengembangan kapaaitas desa dan dirjen pembinaan dan peratutan desa," 

kata Malik melalui pesan singkat, Selasa (6/1/2015). 

Bila dirjen dan sejumlah direktorat tetap masuk Kemendagri, kata dia, akan terjadi overlap 

kewenangan dua kementerian. Kemudian, tujuan mempercepat pembangunan desa akan 

tidak efektif. 

"Dirjen dan sejumlah direktur itu, mengurangi kewenangan Kemendes yang memang dibuat 

untuk fokus pembangunan dan pemberdayaan desa," ungkapnya. 

Mestinya, kata Anggota Komisi II, urusan administrasi pemerintahan desa di kemendagri 

cukup masuk dan menjadi bagian dalan kedirjenan politik dan PUM kemendagri, bukan 

kedirjenan sendiri yang membawahi lima direktorat. 

"Kita berharap dgn dibentuknya kementerian desa pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat desa bisa lebih cepat dan efektif untuk tujuan kesekahteraan masyarakat desa," 

tuturnya. 

Saat ini sudah ada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 

Saat ini Marwan Jafar menjabat sebagai menteri di Kementerian ini. Dia dikenal bekas 

anggota DPR dari PKB. 

Penulis: Ferdinand Waskita 

Editor: Hasanudin Aco 

http://www.tribunnews.com/tag/abdul-malik-haramain/
http://www.tribunnews.com/tag/marwan-jafar/
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3. Sindo Online 

Marwan Berharap Tak Ada Hambatan Struktural 
Koran SINDO | Selasa,  6 Januari 2015  −  12:57 WIB 

Istimewa 

JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi Marwan Jafar berharap 
2015 merupakan awal kebangkitan desa. Sebab tahun ini 
dimulainya penerapan Undang-Undang (UU) Desa, 
termasuk dana untuk pengembangan perdesaan.  

“Diharapkan, tidak ada lagi masalah atau hambatan apa 
pun. Juga yang menyangkut regulasi, struktural 
kementerian, anggaran hingga nomenklatur kementerian 

yang baru. Kementerian Desa harus bergerak lebih cepat. Karena masyarakat desa, kawasan 
tertinggal dan transmigrasi sudah menunggu aksi pemerintah,” ujarnya di Jakarta kemarin.  

Menurut Marwan, kinerja pada 2015 akan lebih banyak menghabiskan waktu untuk melihat langsung, 
mencari solusi, dan mengeksekusi persoalan yang terjadi di masyarakat. Hal ini akan dilakukan serius 
untuk menjadikan desa berwibawa dan menjadi tumpuan generasi mendatang.  

“Selama ini orang beranggapan hidup di desa, kawasan tertinggal, atau transmigrasi sangat sulit 
meningkatkan hidup. Termasuk juga memberikan pendidikan terbaik untuk anakanak. Sekarang 
tanggapan itu harus bisa terbantahkan bahwa desa sudah mempunyai martabat,” ujarnya.  

Staf Ahli Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Syaiful Huda menambahkan pemerintah menargetkan 
untuk membangun desa dari kawasan terpencil, tertinggal dan terluar (3T). Total ada 23.000 desa 3T 
yang akan direvitalisasi pemerintah. Kementerian sendiri sudah mengidentifikasi bahwa ada 23.000 
desa 3T dari total 74.000 desa yang ada di seluruh Indonesia.  

“Prinsip Nawacita Presiden adalah membangun Indonesia dari pinggiran. Membangun desa dari 
pinggiran inilah yang akan menjadi mainstream pemerintah selama lima tahun ke depan,” katanya di 
Jakarta kemarin. Syaiful menjelaskan, dibutuhkan dana sekitar Rp40 triliun untuk membangun 23.000 
desa tersebut.  

Menurut dia, dana itu diperuntukkan bagi lima prioritas pengembangan, yakni infrastruktur dan 
komunikasi. Keduanya akan menjadi program unggulan karena ada banyak kasus di desa 3T yang 
mengancam ketahanan nasional seperti kasus desa di Nunukan yang pernah diklaim Malaysia. 
Program prioritas lainnya adalah perbaikan sanitasi, pendidikan, dan kesehatan.  

Syaiful menjelaskan, tercatat ada 21 instansi pemerintah yang terkait dengan pengembangan desa. 
Namun dia menegaskan antara 21 instansi ini tidak akan tumpang tindih karena akan bekerja sama 
satu sama lain. Misalnya saja untuk kesehatan pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian 
Kesehatan (Kemenkes) yang akan membangun desa sehat.  

“Kami akan melakukan program keterjangkauan air bersih dan sanitas bagi setiap rumah tangga, serta 
gizi seimbang bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita,” ujarnya. Sekretaris Petani Center HA IPB 
Heri Firdaus berpendapat, pengakuan terhadap desa dengan adanya kementerian tersendiri 
merupakan sebuah capaian besar.  

Mengenai masalah kewenangan desa, dia telah menegaskan agar pemerintah segera menuntaskan 
proses konsolidasi internal kementerian yang digabung seperti peralihan Dirjen Pemberdayaan 
Masyarakat Desa (PMD) pada Kementerian Dalam Negeri ke Kemendes, PDT dan Transmigrasi. 

Neneng zubaidah 

(bbg) 

 

http://index.sindonews.com/blog/1584/koran-sindo
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4. Beritasatu.com 

Selasa, 06 Januari 2015 | 20:25 | Beritasatu.com 

KPPOD : Hanya Presiden yang Bisa Percepat Perpindahan Ditjen PMD 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
(PDT) dan Transmigrasi, Marwan Jafar saat berdiskusi 
dengan sejumlah pimpinan media di Jakarta, Senin 
(5/1). Salah satu agenda diskusi ini yaitu sembilan 
program kerja prioritas Kementerian Desa, PDT dan 
Transmigrasi untuk tahun 2014 - 2019 program ini 
bertujuan untuk meningkatkan pembangunan desa 
diantarannya peluncuran gerakan desa mandiri di 
5.000 desa pada tahun 2015. (sumber: Suara 

Pembaruan/Ruht Semiono) 
 

Jakarta - Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) 
Robert Endi Jaweng mengemukakan hanya Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bisa 
mempercepat perpindahan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemberdayaan Masyakarat Desa 
(PMD) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) ke Kementerian Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Pasalnya, ada ego dan gengsi yang melekat di dua 
kementerian tersebut terkait rencana perpindahan Ditjen PMD. 
 
Di sisi lain, ada kalkulasi atau faktor politik yang berpengaruh pada proses itu sehingga 
terkesan lambat dan rumit. Pertarungan antara PDIP dan PKB dalam merebut suara di basis 
desa bisa menjadi penghalang dipercepatnya migrasi Ditjen PMD ke Kementerian Desa 
(Kemdes). Kedua partai itu dicurigai berupaya merebut desa sebagai basis suara, baik untuk 
Pilkada maupun untuk Pemilu tahun 2019 mendatang. “Yang bisa menyelesaikan persoalan 
itu hanya Presiden Jokowi. Jokowi harus hadir dan berdiri sebagai presiden, bukan sebagai 
kader PDIP. Tanpa ketegasan dan niat yang tulus dari Jokowi untuk membangun desa, 
masalah itu tidak akan selesai,” kata Endi di Jakarta, Selasa (6/1). 

Ia menanggapi keengganan dari Ditjen PMD berpindah ke Kemdes. Padahal sudah ada UU 
tentang Desa. Kemudian ada Kemdes yang telah dibentuk oleh pemerintahan Jokowi. 

Endi menjelaskan dari sisi ego atau gengsi, birokrat di Ditjen PMD tentu sangat susah untuk 
bergabung ke Kemdes. Pasalnya, mereka sudah sejak merdeka berada di bawah Kemdagri. 
Adapun Kemdes adalah kementerian baru, yang pekerjaan dan programnya belum jelas. 

Di sisi lain, mereka sudah punya kekuasaan yang menjaring sampai desa. Dalam konteks itu, 
tentu ada berbagai fasilitas dan kenikmatan yang mereka terima selama ini. Jika langsung 
dipindah ke Kemdes, kekuasaan yang ada belum tentu bisa dapat kembali. Bisa-bisa hilang 
sama sekali. Karena itu, ada keenganan dari birokrat di Ditjen untuk pindah. 

Dari sisi politik, Ditjen PMD memang menjadi rebutan setelah adanya anggaran Rp 1 miliar 
per desa. Partai-partai yang bergabung dalam pemerintahan tentu ingin mengelola dana 
yang ada. Jika berhasil, mereka akan klaim, itu karena kerja partai atau kadernya. Mereka 
akan kapitalisasi keberhasilan yang ada untuk kepentingan pemenangan Pilkada ataupun 
Pemilu. “Ini mungkin yang tidak diantisipasi Jokowi pada pembentukan kabinet dulu. Setelah 
terbentuk, mau tidak mau harus konsisten. Jika tidak, masyarakat akan melihat Jokowi tidak 
serius membangun desa,” tegasnya. 

Penulis: R-14/PCN 
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5. Indo Pos Online 

Selasa, 6 Januari 2015 - 19:39 

DPD: Dana Desa Menggiurkan Elit Politik 

NASIONAL | Uploader TUSI PRATAMA | Indopos.co.id 
Ketua Komite I DPD Akhmad Muqowam usai 
acara Rapat Kerja dengan Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Marwan Jafar di Gedung DPD, 
Jakarta, Kamis (4/12). FDI/INDOPOS 

JAKARTA – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 
mendesak agar pemerintah segera 
menyelesaikan polemik dana desa. Apalagi 
di masyarakat, terutama kepala desa dan 
para pemimpin daerah, sudah menunggu 

realisasi dana itu yang pada ketika kampanye Pilpres lalu dianggarkan sampai Rp 1,4 milyar, 
bahkan sampai Rp 2 milyar per tahun. 
 
“Mendagri dan Dirjen Pembangunan desa harus mau dana itu diurus oleh  menteri desa. Itu 
sesuai dengan aturan UU No. 6 tahun 2014. Jangan sampai soal ini menjadi bahan 
pertengkaran elit anggota Koalisi Indonesia Hebat (KIH), yakni Marwan Ja’far (PKB), Tjahjo 
Kumolo (PDIP), Yuddy Chrisnandi (Hanura). Bila mereka ribut terus masyarakat desa yang 
jadi korban,” ucap Ketua Komite I DPD Ahmad Muqowan di Gedung DPD, Jakarta, Selasa 
(6/1). 

Muqowam mengatakan, bahwa pihaknya memahami kalau dana desa ini menjadi rebutan. 
Hal ini karena besaran dana itu mencapai puluhan triliun per tahun. Selain itu bila benar 
dikucurkan efeknya akan terasa langsung ke masyarakat desa yang jumlah penduduknya 
sangat besar, sampai ratusan juta orang itu. “Jadi kalau terus dipolitisasi maka nasib UU 
Desa akan sama dengan UU tentang Desa Praja , yakni UU No. 19 tahun 1965. UU ini hanya 
indah di atas kertas karena tidak pernah diimplementasikan,” kata politisi PPP itu. 

Menurutnya, kalau UU Desa dituruti maka nanti akan ada dua skenario mengenai besaran 
dana yang dikucurkan ke desa. Hal ini bila mengacu pada jumlah desa di Indonesia yang 
mencapai sekitar 72 ribu desa. “Bila memaki skenario pertama,  maka bila setiap desa nanti 
mendapat dana antara Rp 800 juta sampai Rp 1,4 milyar pertahun, maka akan ada sekitar Rp 
74 triliun dana akan dikucurkan,” cetus Muqowam. 

Muqowam menambahkan, bila memakai skenario kedua yang mana setiap desa akan 
mendapat dana hingga Rp 2 milyar. Maka total dana desa yang dikucurkan itu akan 
mencapai Rp 128 triliun. “Jadi, betapa menggiurkannya dana itu. Dari segi politik akan 
sangat berarti ketika bila dikaitkan untuk meraih dukungan massa pada Pemilu 2019, maka 
wajar kalau banyak pihak yang memperebutkannya. Nah, di sini kami berharap pemerintah 
konsekuen saja pada aturan undang-undang untuk segera menyeselaisaikan masalah ini,” 
kata Anggota DPD Provinsi Jawa Tengah ini. 

(fdi) 

 

http://www.indopos.co.id/nasional/
http://www.indopos.co.id/author/tussy/
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6. Beritasatu.com 

Selasa, 06 Januari 2015 | 16:01 | Beritasatu.com 

Diapresiasi, Keinginan Menteri Marwan agar Ditjen PMD Segera 
Bergabung 

 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar saat 
melakukan media visit ke kantor BeritaSatu Media Holdings di BeritaSatu Plaza, Jakarta, 
Senin (17/11). Kunjungan ini mengdiskusikan kebijakan dan program prioritas yang hendak 
dicapai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (sumber: 
Suara Pembaruan / Ruht Semiono) 

Jakarta - Keinginan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 
Marwan Jafar agar Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemberdayaan Masyakarat Desa (PMD) 
segera dipindah ke kementeriannya, diapresiasi. 

Direktur Jenderal (Dirjen) PMD, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Tarmizi A Karim 
menilai, sudah sepatutnya Marwan mendesak pemindahan Ditjen PMD. 

"Pantaslah Pak Menteri (Marwan) minta cepat. Kalau enggak, nanti terhalang kerja 
kementerian beliau," kata Tarmizi di Kantor Kemdagri, Jakarta, Selasa (6/1). 

Dia menambahkan, tugas Marwan juga tentu tidak mudah. "Pak Menteri (Marwan) sudah 
cukup sabar, beliau baik. Beliau kan pegang tiga, yaitu desa, PDT, dan transmigrasi, kita 
paham. Semua mau cepat, itu bagus. Saya yakin semua cepat selesai," imbuhnya. 

"Terus terang, kalau saya melihat dengan hadirnya menteri desa, maka akan terjadi 
percepatan pembangunan desa," tegasnya. 

Apabila pemindahan terealisasi, lanjutnya, maka Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemdagri pasti 
menyiapkan seluruh perangkat. "Pegawainya nanti, ketika sudah ada keputusan 
kelembagaan, Sekjen mengajukan mana yang pindah dan tidak, nanti diatur lagi mengenai 
personil, aset, kantor mana yang dipindahkan," pungkasnya. 

Penulis: C-6/PCN 

Sumber:Suara Pembaruan 
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Tanggal, 08 Desember 2015 

 
Media Cetak : 

1. Harian Pelita 

 

 

 

 

 

 

No. Media Cetak Online 

1 Kompas 7 Rakyat Merdeka 1 Detiknews 

2 Media Indonesia 8 Indo Pos 2 AntaraNews 

3 Koran Tempo 9 Suara Pembaruan   

4 Republika 10  Pos Kota   

5 Sindo 11 Harian Terbit   

6 Jurnal Nasional     
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2. Indo Pos 
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3. Jawa Pos 
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4. Koran Sindo 
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5. Pos Kota 
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6. Suara Pembaruan 
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7. Suara Pembaruan 
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8. Suara Pembaruan 
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Media Online : 

1. JPNN.com 

Rabu, 07 Januari 2015 , 19:20:00 

Rebutan Dana Desa Disamakan dengan Adu Kepentingan PKB dengan 
PDIP 

 

Ahmad Muzani. Foto: istimewa 

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan 
rebutan dana desa sebesar Rp 67 triliun antara Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) 
dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemdes 
PDTT) terjadi setelah Presiden Jokowi mengumumkan nomenklatur baru Kemdes PDTT. 

"Rebutan dana desa itu dipicu oleh nomenklatur baru Kementerian Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang diumumkan Presiden. Sebelumnya, dana desa itu 
memang dikelola oleh Kemdagri," kata Ahmad Muzani, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, 
Rabu (7/1). 

Selain dipicu oleh nomenklatur tentang kementerian lanjut Muzani, rebutan dana desa juga 
didorong oleh kepentingan politik dari kedua menteri yang berbeda partai politiknya.  

"Mendagri dari PDIP, sedangkan Menteri Desa Marwan Jafar dari PKB. Siapa yang terdepan 
menyalurkan dana desa itu, pasti ada nuansa politik praktisnya. Besar toh, 67 triliun rupiah 
itu," ungkap Ahmad Muzani. 

Karena itu Muzani meminta Presiden Jokowi segera menentukan sikap untuk menengahi 
konflik antara Mendagri dengan Menteri Desa. Apalagi ujar Anggota Komsi I DPR itu, 
presiden telah berjanji akan memberikan dana Rp 1,4 miliar itu untuk setiap desa sesuai 
dengan amanat UU Desa. 

"Itu perlu ketegasan presiden. Presiden punya janji Rp 1,4 Miliar per desa, kurang lebih Rp 
80 triliun untuk seluruh desa per tahunnya. Jangan namanya saja yang dipindah tapi 
uangnya tidak ada. Lalu dana desa itu diserahkan pada siapa? Di mana 
pertanggungjawabannya harus jelas, maka presiden harus menjelaskan maksudnya 
kementerian desa ini apa? Presiden sejak awal tidak pernah menjelaskan itu," kata 
Muzani. (fas/jpnn) 

 

 

http://www.jpnn.com/read/2015/01/07/279949/Rebutan-Dana-Desa-Disamakan-dengan-Adu-Kepentingan-PKB-dengan-PDIP
http://www.jpnn.com/read/2015/01/07/279949/Rebutan-Dana-Desa-Disamakan-dengan-Adu-Kepentingan-PKB-dengan-PDIP
http://www.jpnn.com/read/2015/01/07/279949/Rebutan-Dana-Desa-Disamakan-dengan-Adu-Kepentingan-PKB-dengan-PDIP
http://www.jpnn.com/read/2015/01/07/279949/Rebutan-Dana-Desa-Disamakan-dengan-Adu-Kepentingan-PKB-dengan-PDIP
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2. Tempo Online 

RABU, 07 JANUARI 2015 | 20:00 WIB 

Menteri Tjahjo Pasrah Soal Posisi Direktorat Desa 

Advertisement 

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, beri keterangan pers terkait kebijakan dan agenda 
prioritas Kemendagri, di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, 6 Januari 2015. 
TEMPO/Imam Sukamto 

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan kementeriannya 
masih menunggu keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, ihwal posisi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat 
Desa. Tjahjo mengaku pasrah soal ini. 

“Kami akan terima apa pun struktur lembaga yang diputuskan Kementerian PAN. Itu saja, 
titik,” kata Tjahjo di kantornya, Selasa 6 Januari 2015. Finalisasi struktur baru Direktorat Desa 
memang tengah digodok Kementerian PAN. 

Mulai April nanti, dana desa yang totalnya Rp 9,1 triliun akan mulai disalurkan ke ribuan 
desa. Hingga detik ini, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa masih 
menginduk ke Kementerian Dalam Negeri. Padahal, Undang-Undang Desa mengamanatkan 
pintu penyaluran dana desa seharusnya lewat Kementerian Desa. 

Karena itu, Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di DPR, Jazilul Fawaid, meminta 
Presiden Joko Widodo memberi perhatian serius soal belum berpindahnya Direktorat Desa 
ke Kementerian Desa. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 
dijabat politikus PKB Marwan Jafar.  

Tjahjo mengklaim lambatnya memindahkan Direktorat Desa ke Kementerian Desa tidak ada 
kaitannya dengan tarik-ulur dalam pengelolaan dana desa tersebut. "Tidak ada urusan 
dengan dana untuk desa,” kata dia. 

Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet 
Kerja menyebutkan penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang desa akan pindah ke 
Kementerian Desa. Tugas itu meliputi kelembagaan dan pelatihan masyarakat desa, 
pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat desa, serta sumber daya alam dan 
teknologi tepat guna pedesaan. 

Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa, Tarmizi Abdul Karim, juga masih 
menunggu posisi kelembagaan direktorat yang dipimpinnya. Sambil menunggu kelembagaan 
rampung, Dirjen Desa kini mempersiapkan penyaluran dana desa dalam bentuk Rencana 
Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. 

PRIHANDOKO 
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3. Merdeka.com 

Gerindra tuding dana desa jadi rebutan kepentingan PDIP dan PKB 

Reporter : Muhammad Sholeh | Rabu, 7 Januari 2015 17:24 

 
Ilustrasi Uang. ©2014 Merdeka.com 
Merdeka.com - Terjadi tarik-menarik kewenangan urusan pedesaan antara Kementerian 
Dalam Negeri dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 
(DPDTT). Tumpang tindih ini terjadi setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan 
nomenklatur baru Kementerian Desa yang mana sebelumnya pengelolaan dana desa 
dilakukan oleh Kemendagri. 
 
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku tidak kaget bilamana antara Mendagri 
Tjahjo Kumolo dengan Menteri Desa Marwan Jafar rebutan soal dana desa. Sebab hal itu 
merupakan kepentingan politik antara PDIP dengan PKB pada Pemilu 2019 nanti. "Nuansa 
politik pasti ada, ini pengaruh terhadap desa-desa," kata dia kepada wartawan di Gedung 
DPR, Jakarta, Rabu (7/1). 
 
Oleh karena itu, Muzani meminta Presiden Jokowi harus segera mengambil sikap untuk 
menengahi konflik antara Mendagri dengan Menteri Desa. Sebab, presiden telah berjanji 
akan memberikan dana Rp 1,4 miliar ke setiap desa sesuai dengan amanat UU Desa. 
 
"Menurut saya ini ketegasan presiden diperlukan. Presiden harus memberikan penjelasan, 
presiden punya janji Rp 1,4 M per desa, kurang lebih Rp 80 T untuk desa per tahun. Jangan 
namanya dipindah uangnya kagak," jelas Muzani. 
 
"Ini (dana desa) diserahkan kepada siapa? Dan pertanggung jawabannya harus jelas. 
Presiden harus menjelaskan maksudnya kementerian desa ini apa? Presiden sejak awal tidak 
pernah menjelaskan itu," imbuhnya. 
 
Lebih lanjut, Muzani sudah memprediksi bilamana ada tumpang tindih kementerian sejak 
Jokowi mengumumkan nomenklatur. 
 
Dalam pandangan Muzani, jika dilihat dari sisi tingkatan maka Kemendagri dinilai lebih 
bertanggung jawab atas pemerintahan dalam negeri sampai ke tingkat desa. "Ketika desa 
dicopot ke sini (Kementerian DPDTT) apanya yang dicopot? Pembinaannya? 
Kewenangannya? Atau namanya saja yang dipakai?, saya tidak tahu, Jokowi harus 
menjelaskan," tandasnya. 
 
[eko] 
 

http://www.merdeka.com/reporter/muhammad-sholeh/
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Tanggal, 09 Desember 2015 

 
Media Cetak : 

1. Indo Pos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Media Cetak Online 

1 Kompas 7 Rakyat Merdeka 1 Detiknews 

2 Media Indonesia 8 Indo Pos 2 AntaraNews 

3 Koran Tempo 9 Suara Pembaruan   

4 Republika 10  Pos Kota   

5 Sindo 11 Harian Terbit   

6 Jurnal Nasional     
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4. Koran Sindo 
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5. Media Indonesia 
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6. Pos Kota 
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7. Pos Kota 
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8. Rakyat Merdeka 
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9. Rakyat Merdeka 
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10. Republika 
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11. Suara Pembaruan 
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12. Suara Pembaruan 
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Media Online : 

1. Republika Online 

PKB Ngotot Dana Desa Dikelola Kementerian Desa 
Kamis, 08 Januari 2015, 17:47 WIB  
 Lambang PKB. 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kebangkitan 
Bangsa (PKB) menilai pengelolaan dana desa mesti 
dilakukan Kementerian Desa Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT). Hal ini karena 
Kementerian DPDTT berfungsi memberdayakan 
pembangunan masyarakat dan fasilitas di desa. 
"Program di desa dan dana-dana di desa (dikelola) 

kementerian desa," kata Wakil Sekretaris Jendral DPP PKB Abdul Malik Haramain, Kamis 
(8/1). 
Malik menolak jika Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dianggap lebih berhak 
mengelola dana desa. Menurutnya Kemendagri tidak memiliki fungsi pemberdayaan 
masyarakat desa. Kemendagri ada hanya untuk mengatur fungsi administrasi pemerintahan 
di desa seperti: pemilihan kepala desa, pemekaran desa, penetapan tapal desa.  
"Kemendagri sifatnya administratif sedangkan menteri desa sifatnya teknis," ujarnya. 
PKB berharap Kemendagri tidak turut campur dalam hal penyaluran dana desa. Kemendagri 
sebaiknya fokus pada upaya membina aparatur desa agar bisa bekerja baik untuk 
masyarakat. 
"Pembina itu kan kemendagri, tetapi program-program desa kementerian desa," ucapnya. 
Malik berharap Menteri DPDTT, Marwan Jafar bisa mengelola anggaran desa dengan baik. 
Marwan harus melibatkan aparat penegak hukum dalam penyaluran dana desa. Ini untuk 
menjamin kepastian tidak ada dana desa yang bocor dan disalahgunakan.  
"Kementerian desa perlu melibatkan pihak berwajib, penegak hukum, KPK atau apalah 
supaya dana itu tak bocor," katanya. 
Saat ini penyaluran dan pengelolaan desa tengah menjadi rebutan dua kementerian yakni 
Kementerian DPDTT dan Kemendagri. Maklum dana desa yang disiapkan pemerintah untuk 
sekitar 73 ribu desa di Indonesia terbilang menggiurkan.  
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah akan menambah alokasi 
dana desa pada 2015. Menurutnya dana desa yang dianggarkan APBN yakni Rp 9 triliun 
terlalu kecil.  
Pemerintah akan menambahnya menjadi Rp 20 triliun. Tambahan anggaran ini akan 
diusulkan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-
P) tahun 2015. Bambang memperkirakan setiap desa akan mendapat Rp 750 juta. 
Saat ini Kementerian DPDTT dipimpin oleh Marwan Jafar mantan Sekretaris Jendral DPP PKB. 
Sedangkan Kemendagri dipimpin oleh Tjahjo Kumolo Sekjend DPP PDIP nonaktif.#uu 
desa #dana desa 
Reporter : Muhammad Akbar Wijaya 
Redaktur : Bayu Hermawan 
 

 

 

http://nasional.republika.co.id/indeks/hot_topic/uu desa
http://nasional.republika.co.id/indeks/hot_topic/uu desa
http://nasional.republika.co.id/indeks/hot_topic/dana desa
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2. RMOL.co 

Menteri Marwan Serap Aspirasi Desa Lewat Call Center 
Kamis, 08 Januari 2015 , 16:30:00 WIB 
Laporan: Hendry Ginting 
 

RMOL. Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, membuka 
Call Center. Kebijakan ini sebagai wujud mendengarkan 
semua informasi dari masyarakat di desa, daerah 
tertinggal, dan warga transmigrasi. 

  
"Cara ini merupakan bagian dari penyerapan aspirasi 
yang strategis bagi keberlangsungan program-program 
kerakyatannya," ujar Marwan di saat launching call 
center 1500040 dan SMS center di Kantor Transmigrasi, 
Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (8/1). 

  
Pada kesempatan itu Marwan mengatakan, jumlah desa 

di Indonesia sangat banyak hingga bisa mencapai 74 ribu desa. Namun, dengan teknologi 
komunikasi modern, pemerintah bisa mengetahui apa saja kebutuhan rakyatnya. 
  
"Saya memastikan akan banyak masyarakat di pedesaan dan juga daerah terpencil yang 
memanfaatkan sarana call center dan sms center ini untuk menyampaikan keluhan. Juga 
keinginan rakyat agar diperhatikan oleh negara," kata Marwan. 
  
Menurutnya aspirasi rakyat di daerah pelosok harus diperhatikan karena mereka adalah 
salah satu barometer yang bisa menjadikan Indonesia bermartabat. Mereka juga merupakan 
kunci ketahanan ekonomi bangsa.  
 
Marwan mengklaim, ada ratusan aspirasi warga pelosok lewat SMS atau pesan pendek yang 
diterimanya sebelum call center dan sms center didirikan. 
 
Pada era lalu, Marwan mengatakan, keberadaan masyarakat desa tidak terlalu dianggap 
penting. Hanya dijadikan sebagai objek yang diberdayakan secara lokal. Padahal potensi 
besar desa juga harus diungkap untuk mengekplorasi kemampuannya. 
 
"Desa harus diberdayakan secara nasional dan multinasional sebagai sarana untuk 
mengembangkan dan  peningkatan ekonomi," jelas Marwan. [ald]  
 

 

 

 

 

 

MARWAN JAFAR/NET 
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3. JPNN.com 

Jumat, 09 Januari 2015 , 00:31:00 | JPNN.com 

Menteri Marwan: Dua Kementerian Urus Desa, Bisa Kacau 
Menteri Marwan: Dua Kementerian 
Urus Desa, Bisa Kacau. Foto JPNN.com 

JAKARTA -- Menteri Desa,  PDT, dan 
Transmigrasi Marwan Jafar 
mengungkapkan Kementerian Dalam 
Negeri seharusnya tidak ikut mengurus 
masalah desa. Cukup Kementerian Desa 
yang melaksanakannya. 

Marwan beralasan jika Kemendagri ikut 
mengurus desa maka akan timbul 

kekacauan. "Satu fungsi tidak boleh ada dua kementerian yang menangani. Kalau terjadi, 
maka pelaksanaan di lapangan bisa kacau," tegas Marwan di Istana Negara, Kamis, (8/1). 

Ia memberi contoh bahwa di pemerintahan sebelumnya ada penilaian oleh UKP4 bahwa jika 
ada satu urusan dikerjakan dua kementerian maka hasilnya tidak akan maksimal. 

"Hasil UKP4 yang dulu, kalau ada satu fungsi ditangani dua kementerian, itu nilai menterinya 
pasti enggak bagus. Apalagi ada satu program dikeroyok beberapa kementerian, pasti 
kesulitan koordinasi. Untuk hindari itu, urusan desa ditangani full satu kementerian," 
sambungnya. 

Marwan mengaku tidak ada tarik-menarik antara kementeriannya dengan Kemendagri saat 
ini. 

Hanya saja ia mengatakan ini adalah ulah dari anak buah Mendagri Tjahjo Kumolo. 
Sementara itu soal keppres yang rencananya akan dikeluarkan Presiden Joko Widodo terkait 
itu, Marwan mengaku bisa saja. Tapi ia pastikan jika keputusan presiden itu bertolak 
belakang dengan kementeriannya maka tidak akan berdampak baik dalam pengurusan 
masalah desa. 

"Enggak ada sebenernya tarik menarik itu. Ini sebenernya ulahnya Tarmizi itu yang 
ngomporin menterinya," kata Marwan. 

Marwan mengaku kementeriannya sudah memberi rekomendasi maupun saran pada 
presiden terkait masalah itu. Termasuk kajian secara akademis. Terkait anggaran desa, ia 
mengatakan akan masuk ke daerah. Kementeriannya hanya akan mengawasi dan 
mengevaluasi penggunaannya. Itu, kata dia, sudah menjadi jelas tugas kementeriannya, 
bukan kementerian lain. 

"Kalau ada kepala desa enggak bener kita jewer. Kita arahkan programnya. Gitu lah.  Udah 
jelas. Pasal 1 ketentuan umum item nomor 16. Empat kewenangan itu pasal 2 pasal 18 UU 
Desa," tandas Marwan. (flo/jpnn) 

 

 

 

 

http://www.jpnn.com/read/2015/01/09/280240/Menteri-Marwan:-Dua-Kementerian-Urus-Desa,-Bisa-Kacau
http://www.jpnn.com/read/2015/01/09/280240/Menteri-Marwan:-Dua-Kementerian-Urus-Desa,-Bisa-Kacau
http://www.jpnn.com/read/2015/01/09/280240/Menteri-Marwan:-Dua-Kementerian-Urus-Desa,-Bisa-Kacau
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4. Indo Pos Online 

Menteri Desa Marwan Jafar Luncurkan Layanan Call Center 1500040 
Jumat, 9 Januari 2015 - 01:04 | Indopos.co.id 

 

Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Marwan Ja'far. Foto: INDOPOS 

JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes 
PDDT) Marwan Jafar membuka nomor layanan call center untuk kementeriannya dengan 
nomor panggilan 1500040. Tujuannya siapa pun yang ingin mengetahui berbagai informasi 
tentang desa, wilayah tertinggal, dan warga transmigrasi bisa langsung menghubungi nomor 
tersebut. 
Begitu setiap warga desa yang tersebar di seluruh Indonesia bisa langsung menyampaikan 
berbagai keluhannya, kebutuhannya, keinginannya, dan aspirasi dari desanya kepada 
Mendes PDDT melalui nomor layanan call center ini. Menurut Marwan, saat ini setidaknya 
ada 72 ribu desa di Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia maka dengan teknologi 
komunikasi tersebut pemerintah bisa mengetahui apa saja kebutuhan rakyat, khususnya 
yang dipedesaan. 

”Cara ini merupakan bagian dari penyerapan aspirasi yang strategis bagi keberlangsung 
program-program kerakyatannya. Dan saya memastikan, akan banyak masyarakat di 
perdesaan dan juga daerah terpencil yang memanfaatkan sarana call center ini untuk 
menyampaikan keluhan. Juga keinginan rakyat agar diperhatikan oleh negara,” terang 
Marwan saat acara peluncuran call center 1500040 di Kantor Desadan PDDT di kawasan 
Kalibata Jakarta Selatan, Kamis (8/1). 

Di ungkap Marwan, sebelum ada call center ini,  pesan pendek yang diterimanya mencapai 
ribuan sms yang diterimanya setiap hari. Keluhannya beragam, dari perhatian pendidikan, 
sarana, minta diberdayakan, ketidakpuasan dengan perhatian negara pada kementerian 
sebelumnya. 

Menurut Marwan, aspirasi rakyat harus didengarkan oleh negara. Keluhan masyarakat di 
desa, di perbatasan  dan pelosok , harus diperhatikan oleh bangsa Indonesia. Karena, 
menurut Marwan rakyat desa adalah barometer menjadikan Indonesia bermartabak. 
”Mereka yang di desa adalah kunci ketahanan ekonomi bangsa ini. Jadi bukan sekedar 
diberdayakan, tapi harus juga  diperhatikan,” tegasnya. 
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Ia menilai sebelumnya pemerintah terkesan tidak menggaggap terlalu pentingnya rakyat di 
desa. Hanya dijadikan sebagai objek yang diberdayakan secara lokal. Padahal potensi besar 
desa, juga harus dibuka ruang untuk mengekplorasi kemampuannya. ”Desa harus 
diberdayakan secara nasional dan multinasional sebagai sarana untuk mengembangkan 
dirinya untuk peningkatan ekonomi,” tegas politisi PKB ini. 

Dalam kesempatan itu, Marwan melakukan uji coba Call Centre dengan mengubungi Kepala 
Desa Karang Serang Kabupateng Tangerang Banten Slamet Riyadi. Dia menanyakan seputar 
persoalan yang dihadapi warga desa setempat. ”Masa belum berkembang Pak, 
Tangerang’kan daerah industri,” lontar Marwan bertanya kepada Kades Slamet yang 
mengatakan desanya belum berkembang. 

”Pak Kades, ini kami sudah punya call centre. Nanti kita bisa komunikasi langsung jika ada 
persoalan apapun terkait program desa ya Pak,” tukas Marwan. Ia lantas menjelaskan bahwa 
Kementerian Desa akan menyalurkan Dana Desa sebesar Rp 1.4 Miliar sesuai amanat 
Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. ”Tapi tidak dilakukan bertahap 
bukan sekaligus, tahun ini kita serahkan Rp 270 juta dulu. Tapi tolong dipersiapkan RPJMDes, 
perencaan desa, musyawarah desa. Sehingga program-program yang akan dilaksanakan 
tepat sasaran,” pungkasnya. (ind) 
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5. Beritasatu.com 

Kamis, 08 Januari 2015 | 14:44 | Beritasatu.com 

Luncurkan "Call Centre", Menteri Desa Ingin Dengarkan Informasi dari Masyarakat 

 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar saat 
melakukan media visit ke kantor BeritaSatu Media Holdings di BeritaSatu Plaza, Jakarta, 
Senin (17/11). Kunjungan ini mengdiskusikan kebijakan dan program prioritas yang hendak 
dicapai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (sumber: 
Suara Pembaruan / Ruht Semiono) 

Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar 
ingin mendengarkan semua informasi dari masyarakat di desa, wilayah tertinggal, dan warga 
transmigrasi. 

"Cara ini merupakan bagian dari penyerapan aspirasi yang strategis bagi keberlangsung 
program-program kerakyatannya," ujar Marwan. 

Hal itu dikemukakan saat peluncuran call center1500040 di Kantor Transmigrasi, Kalibatan, 
Jakarta Selatan, Kamis (8/1). 

"Desa di Indonesia begitu banyak jumlahnya dengan perkiraan mencapai 73 ribu desa. 
Dengan teknologi komunikasi, pemerintah bisa mengetahui apa saja kebutuhan rakyatnya," 
ujar Menteri Marwan. 

"Saya memastikan, akan banyak masyarakat di perdesaan dan juga daerah terpencil yang 
memanfaatkan sarana call center ini untuk menyampaikan keluhan. Juga keinginan rakyat 
agar diperhatikan oleh negara," sambung politikus PKB ini. 

Menurut Marwan, aspirasi rakyat harus didengarkan oleh negara. Keluhan masyarakat di 
desa, di perbatasan dan pelosok , harus diperhatikan oleh bangsa Indonesia. Karena itu, 
mereka ada barometer menjadikan Indonesia bermartabak. 

"Mereka juga merupakan kunci ketahanan ekonomi bangsa. Tidak sekedar diberdayakan, 
tapi harus juga diperhatikan," ujarnya. 

Marwan mengungkapkan, sebelum call center diberlakukan oleh kementeriannya, pesan 
pendek yang diterimanya mencapai ratusan yang diterima setiap hari. Keluhannya beragam, 
dari perhatian pendidikan, sarana, minta diberdayakan, ketidakpuasan dengan perhatian 
negara pada kementerian sebelumnya," ujarnya. 

Pada era sebelumnya, Marwan mengatakan, masyarakat desa tidak terlalu dianggap 
penting. Hanya dijadikan sebagai objek yang diberdayakan secara lokal. Padahal potensi 
besar desa, juga harus dibuka ruang untuk mengekplorasi kemampuannya. 
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"Desa harus diberdayakan secara nasional dan multinasional sebagai sarana untuk 
mengembangkan dirinya untuk peningkatan ekonomi," ujarnya. 

Telepon Kepala Desa 

Dalam kesempatan itu, Marwan melakukan uji coba dengan mengubungi Kepala Desa 
Karang Serang Kabupateng Tangerang Banten, Slamet Riyadi. Dia menanyakan seputar 
persoalan yang dihadapi warga desa setempat. 

"Masa belum berkembang Pak, Tangerang kan daerah Industri," tanya Marwan, menanggapi 
pernyatan Slamet tentang belum berkembangnya desa tersebut. 

Marwan juga menjelaskan bahwa Kementerian Desa akan menyalurkan Dana Desa sebesar 
Rp 1,4 Miliar sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. 

"Tapi tidak dilakukan bertahap bukan sekaligus, tahun ini kita serahkan Rp 270 juta dulu. 
Tapi tolong dipersiapkan RPJMDes, perencaan desa, musyawarah desa. Sehingga program-
program yang akan dilaksanakan tepat sasaran," bebernya. 

 "Pak Kades, ini kami sudah punya "Call Centre'. Nanti kita bisa komunikasi langsung jika ada 
persoalan apapun terkait program desa ya Pak," ujar Marwan, sebelum menutup 
percakapannya dengan Slamet 

Penulis: Firman Qusnulyakin/FQ  

Sumber:PR 
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6. Merdeka.com 

Luncurkan call center, Marwan mau dengar keluhan masyarakat desa 

Reporter : Rizky Andwika | Kamis, 8 Januari 2015 13:12 
Menteri Marwan Jakfar. ©2015 Merdeka.com 
Merdeka.com - Kementerian Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi meluncurkan call center untuk 
memfasilitasi masyarakat menyampaikan 
keluhan seputar persoalan desa, daerah 
tertinggal serta masalah transmigrasi.  

 Peluncuran call center ini dipimpin langsung 
oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar. Dalam 
sambutannya, ia mengatakan call center sebagai sebuah bagian dari penyerapan aspirasi 
yang strategis untuk keberlangsungan program-program kerakyatan.  
 
"Desa di Indonesia begitu banyak jumlahnya, diperkirakan mencapai 73 ribu desa. Dengan 
teknologi komunikasi, pemerintah bisa mengetahui apa saja kebutuhan rakyatanya. Saya 
memastikan akan banyak masyarakat di pedesaan dan juga daerah terpencil yang 
memanfaatkan call center ini untuk menyampaikan keluhan," kata Marwan di Kementerian 
Transmigrasi, Kalibata, Jakarta, Kamis (8/1).  
 
Marwan mengungkapkan, sebelum call center ini diluncurkan oleh kementeriannya, sms 
yang diterima ke nomor pribadinya mencapai ratusan per harinya. Sebab itu, call center ini 
diperuntukkan untuk menangkap lebih banyak keluhan masyarakat desa. 
 
"Keluhannya beragam, dari perhatian pendidikan, sarana, minta diberdayakan, 
ketidakpuasan dengan perhatian negara pada kementerian sebelumnya," ungkapnya.  
 
Sesaat setelah melakukan sambutan, politisi PKB itu langsung melakukan sambungan telpon 
dengan Kepala desa Karang Serang Kabupaten Tangerang, Slamet Riyadi. Saat berbicara 
dengan Slamet, ia berjanji akan memberikan dana bantuan desa sebesar Rp 1,4 miliar yang 
akan dibagi dalam beberapa tahap.  
 
"Nanti Bapak dapat dana bantuan desa kurang lebih Rp 1,4 miliar. Tapi bertahap tidak 
sekaligus. Mungkin Rp 270 juta tahap pertama di bulan April. Untuk itu Bapak siapkan 
rencana desanya," kata Marwan.  
 
Nomor call center tersebut ialah 1500040. Tidak hanya call center, tetapi ada pula sms 
center. Berikut nomor sms center tersebut: 
 
081288990040.  
087788990040.  
085600990040.  
08998990040. 
 
[war] 

 

 

http://www.merdeka.com/reporter/rizky-andwika/
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7. Liputan6.com 

Layani Keluhan Warga, Menteri PDT Buka Call Center 1500040 

By Silvanus Alvin | Jan 09, 2015 at 02:35 WIB 
Sekretaris Jenderal PKB Marwan Jafar. 
(Antara) 
Liputan6.com, Jakarta - Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dan 
Transmigrasi, Marwan Jafar membuka 
layanan call center sebagai langkah untuk 
mendengarkan aspirasi dari masyarakat di 
desa, daerah tertinggal, dan warga 
transmigrasi. Warga yang ingin melapor ke 

Menteri Marwan, bisa menghubungi 1500040. "Cara ini merupakan bagian dari penyerapan 
aspirasi yang strategis bagi keberlangsung program-program kerakyatannya," ujar Marwan 
saat peluncuran call center dan SMS center1500040 di Kantor Transmigrasi, Kalibata, Jakarta 
Selatan, Kamis (8/1/2015). 

Marwan mengatakan, jumlah desa di Indonesia begitu banyak, yakni diperkirakan mencapai 
74 ribu desa. Dengan teknologi komunikasi modern ini, pemerintah bisa mengetahui apa 
saja kebutuhan rakyat. "Saya memastikan, akan banyak masyarakat di perdesaan dan juga 
daerah terpencil yang memanfaatkan sarana call center dan SMS center ini untuk 
menyampaikan keluhan. Juga keinginan rakyat agar diperhatikan oleh negara," ujar Marwan. 

Menurut Marwan, aspirasi rakyat harus didengarkan oleh negara. Keluhan masyarakat di 
desa, di perbatasan dan pelosok harus diperhatikan oleh bangsa. "Karena mereka barometer 
menjadikan Indonesia bermartabat. Mereka juga merupakan kunci ketahanan ekonomi 
bangsa. Tidak sekadar diberdayakan, tapi harus juga  diperhatikan." 

Marwan mengungkapkan, sebelum call center dan SMS center diberlakukan oleh 
kementeriannya, pesan pendek yang diterimanya mencapai ratusan yang diterima setiap 
hari. "Keluhannya beragam, dari minta yang diperhatikan pendidikan, sarana prasarana 
desa, minta diberdayakan, ketidakpuasan dengan perhatian negara pada kementerian 
sebelumnya," ujarnya. 

Pada era sebelumnya, Marwan mengatakan,  masyarakat desa tidak terlalu dianggap 
penting. Hanya dijadikan sebagai objek yang diberdayakan secara lokal. Padahal potensi 
besar desa, juga harus dibuka ruang untuk mengekplorasi kemampuannya. "Desa harus 
diberdayakan secara nasional dan multinasional sebagai sarana untuk mengembangkan dan  
peningkatan ekonomi," tandas Marwan Jafar. 

Selain menyediakan layanan call center pengaduan desa, Kementerian DPDTT juga 
memberikan layanan SMS center ke empat nomor telepon, yakni 081288990040, 
087788990040, 085600990040, 08998990040, atau dapat pula mengakses situs 
Kementerian DPDTT di www.desabangkit.id dan www.kemendesa.go.id. Tak hanya itu, 
warga juga bisa berkomunikasi melalui media sosial lewat akun Twitter Kementerian DPDTT, 
@kemendesa atau Facebook di kemendesa. (Riz) 

 

http://news.liputan6.com/read/2158376/layani-keluhan-warga-menteri-pdt-buka-call-center-1500040
http://me.liputan6.com/silvanus.alvin
http://news.liputan6.com/read/2148451/pemerintah-beri-pelatihan-kades-agar-pandai-kelola-dana-rp-14-m
http://news.liputan6.com/read/2152494/muhaimin-minta-kader-pkb-lanjutkan-perjuangan-gus-dur
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8. VivaNews 

122 Kabupaten Masih Tertinggal 
27 Kabupaten tertinggal berada di wilayah perbatasan. 
Kamis, 8 Januari 2015 16:20 | Oleh : Hadi Suprapto 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Marwan Jafar  (VIVAnews/Anhar Rizki 
Affandi) 
VIVAnews - Menteri Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan 
Jafar, menyatakan bahwa saat ini ada 122 
kabupaten yang masih tertinggal. Dari total itu, 
27 di antaranya berada di perbatasan wilayah 
Indonesia. 

 "15 kabupeten di perbatasan darat dan 12 kabupten di perbatasan laut," kata Marwan di 
sela peluncuran call center 1500040 di Kantor Kementerian Desa, Kalibata, Jakarta, Kamis 8 
Januari 2015. 
 
Marwan mengatakan, di wilayah itu lebih dari 50 persen desa-desanya masih tertinggal. 
Hanya sebagian kecil yang sudah maju. "Tentu, kami akan bekerja keras membangun daerah 
ini," katanya. 
Selain itu, Kementerian juga mencatat ada 74 ribu desa yang masih tertinggal. Sebagian 
besar dari 122 kabupaten tersebut. 
Meski demikian, dia optimistis bisa meningkatkan kesejahteraan mereka, setelah ada 
Undang-undang Desa. Ini, lantaran kementeriannya mendapat gelontoran dana 
pembangunan 74 ribu desa. "Rencanya, April akan dikucurkan dana dari Kementerian 
Keuangan untuk daerah tertinggal di seluruh indonesia," ujar politisi PKB ini. 
Setelah itu, peran Kementerian Desa hanya memberi arahan, evaluasi, dan komunikasi 
antara pemerintah desa dan pemerintah pusat. "Kami sudah lakukanteleconference dengan 
kepala desa, dan hasilnya bagus," katanya. 
 
Call center  
 
Kementerian Desa, hari ini meluncurkan call center 1500040 di Kantor Kementerian Desa di 
Kalibata, Jakarta Selatan. Call center ini diharapkan bisa memberi informasi masyarakat, 
khususnya pedesaan, wilyah tertinggal, warga transmigrasi. 
"Cara ini merupakan bagian dari penyerapan aspirasi yang strategis bagi berlangsungnya 
program-program rakyat," ujarnya. 
Ia mengatakan, dengan adanya call center ini akan mempermudah komunikasi antara kepala 
desa dengan Kementerian Desa. "Saya memastikan, akan banyak masyarakat di pedesaan 
dan daerah terpencil yang memanfaatkan sarana call center ini untuk menyampaikan 
keluhan," katanya. 
Kata Marwan, sebelum call center diberlakukan oleh kementerian, ia sering mendapatkan 
pesan pendek dari kepala desa, yang jumlahnya hingga ratusan setiap hari. 
"Keluhannya beragam, dari perhatian pendidikan, sarana, dan minta diberdayakan," 
katanya. 
Saat VIVAnews mencoba menghubungi call center ini, nadanya selalu sibuk. Tetapi, setelah 
berkali-kali dicoba akhirnya tersambung juga.  
 
Syaefullah/Jakarta/asp 
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9. Kompas Online 

Ingin Dana Rp 1,4 Miliar? Ini yang Harus Disiapkan Desa 
Kamis, 8 Januari 2015 | 18:00 WIB 

 
KOMPAS.com/Abba Gabrillin 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar, Senin 
(22/12/2014). 
JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 
Marwan Jafar mengatakan, pemerintah akan memberikan dana sebesar Rp 1,4 miliar untuk 
desa-desa di Indonesia. Namun, ada dua hal yang harus dipersiapkan desa jika ingin 
mendapatkan dana tersebut. Pertama, rencana pembangunan jangka menengah desa 
(RPJMdes), dan kedua, rencana kerja pembangunan desa (RKPdes). 
 
"Kalau tidak ada dua hal itu, dana desa tidak bisa keluar," ujar Marwan, di Kantor 
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kalibata, Jakarta 
Selatan, Kamis (8/1/2015). 
 
Ia menjelaskan, kedua syarat itu harus disiapkan agar pemerintah mengetahui program 
pembangunan tiap desa sehingga penggunaan dana jelas. Batas akhir penyerahan RPJMdes 
dan RKPdes pada April 2015. 
 
"Masih ada tiga bulan lagi ya untuk disiapkan. Nanti diserahkan melalui kabupaten," kata 
Marwan.  
 
Lebih jauh, ia mengatakan, dana desa tersebut akan diberikan secara bertahap. Pada tahun 
ini, pemerintah, melalui APBN, telah meyiapkan dana sebesar Rp 19,1 triliun. Dana tersebut 
akan dibagi kepada seluruh desa di Indonesia. Pembagian tersebut akan disesuaikan 
berdasarkan beberapa kriteria, seperti jumlah penduduk dan lokasi.  
 
"Jadi, tiap desa untuk tahun ini kurang lebih Rp 240 juta hingga Rp 270 juta. Dana tersebut 
akan terus diberikan secara bertahap hingga tiap desa memperoleh Rp 1,4 miliar. Di dalam 
Undang-Undang Desa, kucuran-kucuran uang itu dilakukan secara bertahap. Nanti diisi lewat 
APBN-P, APBN 2016 akan diisi lagi, sampai angka Rp 1,4 miliar," papar Marwan. 

 
Penulis : Fathur Rochman 

Editor : Inggried Dwi Wedhaswary 
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10. Metrotvnews.com 

Ingin Dekat Warga Pelosok, Menteri Marwan Buka Layanan Pengaduan 
Renatha Swasty - 09 Januari 2015 05:00 wib 

 

Launching Call Center di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi (foto: dok) 

 
Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi, Marwan Jafar ingin lebih dekat dengan masyarakat di desa, wilayah tertinggal 
dan warga transmigrasi. Untuk itu secara khusus kementeriannya mengeluarkan layanan 
pengaduan yang dapat dijangkau seluruh masyarakat khususnya di pedesaan. 
 
Bersamaan dengan di launchingnya call center 1500040 diharapkan, akan lebih banyak 
masyarakat yang menyampaikan keluhaan dan masukannya. Apalagi, sebelum diberlakukan 
sarana ini, banyak pesan pendek yang diterima tiap harinya oleh Marwan terkait keluhan 
warga soal sarana dan prasarana. 
 
"Saya memastikan, akan banyak masyarakat di perdesaan dan juga daerah terpencil yang 
memanfaatkan sarana call center ini untuk menyampaikan keluhan. Juga keinginan rakyat 
agar diperhatikan oleh negara," kata Marwan saat lauchingprogram di Kantor Transmigrasi, 
Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (8/1/2015) 
 
Dilanjutkan politisi partai PKB itu, aspirasi serta keluhan masyarakat di desa, perbatasan, dan 
pelosok harus diperhatikan. Sebab, mereka barometer untuk menjadikan Indonesia negara 
yang bermartabat. 
 
"Mereka juga merupakan kunci ketahanan ekonomi bangsa. Tidak sekedar diberdayakan, 
tapi harus juga diperhatikan," pungkas Marwan. 
   
REN 
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11. JPNN.com 

Kamis, 08 Januari 2015 , 19:13:00 | JPNN.com 
Ingin Dengar Info Desa, Menteri Marwan Launching Call Center 

 
Marwan Jafar. Foto: dok/JPNN.com 

JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar 
me-launching call center 1500040 dan SMS center di Kantor Transmigrasi, Kalibata, Jakarta 
Selatan, Kamis (8/1). 

Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mendengarkan semua informasi dari masyarakat di 
desa, daerah tertinggal maupun warga transmigrasi. "Cara ini merupakan bagian dari 
penyerapan aspirasi yang strategis bagi keberlangsung program-program kerakyatannya," 
ujar Marwan saat launching, Kamis (8/1). 

Marwan berharap dengan teknologi komunikasi yang modern ini, pemerintah bisa 
mengetahui apa saja kebutuhan rakyatnya. Mengingat, di Indonesia diperkirakan ada sekitar 
74 ribu desa. "Saya memastikan akan banyak masyarakat di pedesaan dan juga daerah 
terpencil yang memanfaatkan sarana call center dan SMS center ini untuk menyampaikan 
keluhan," katanya.  

Selain itu, juga keinginan rakyat agar dapat diperhatikan negara juga bisa disampaikan 
melalui layanan ini. Marwan menambahkan, aspirasi, keluhan masyarakat di desa, di 
perbatasan dan pelosok, harus diperhatikan oleh bangsa. Sebab, kata Marwan, mereka 
adalah barometer yang menjadikan Indonesia bermartabat.  "Mereka juga merupakan kunci 
ketahanan ekonomi bangsa. Tidak sekedar diberdayakan, tapi harus juga diperhatikan," 
papar Marwan. 

Sebelum call center dan SMS center diberlakukan oleh kementeriannya, Marwan mengaku 
setiap harinya menerima ratusan pesan pendek dari masyarakat. 

Keluhannya beragam mulai dari minta perhatian bidang pendidikan, sarana prasarana desa, 
meminta diberdayakan, serta ketidakpuasan atas perhatian negara pada kementerian 
sebelumnya. 

Menurut Marwan, pada era sebelumnya masyarakat desa tidak terlalu dianggap penting dan 
hanya dijadikan sebagai objek yang diberdayakan secara lokal. Padahal potensi besar desa 
juga harus dibuka ruang untuk mengekplorasi kemampuannya. "Desa harus diberdayakan 
secara nasional dan multinasional sebagai sarana untuk mengembangkan dan  peningkatan 
ekonomi," pungkas Marwan.(boy/jpnn) 

http://www.jpnn.com/read/2015/01/08/280190/Ingin-Dengar-Info-Desa,-Menteri-Marwan-Launching-Call-Center
http://www.jpnn.com/read/2015/01/08/280190/Ingin-Dengar-Info-Desa,-Menteri-Marwan-Launching-Call-Center
http://www.jpnn.com/read/2015/01/08/280190/Ingin-Dengar-Info-Desa,-Menteri-Marwan-Launching-Call-Center
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12. Tribunnews.com 

Ingin Tahu Informasi Warga Desa, Kementerian PDT Luncurkan Call 
Center 1500040 
Kamis, 8 Januari 2015 15:00 WIB 

 
TRIBUNNEWS/JEPRIMA 
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar saat di 
kediaman Musisi Legendaris, Iwan Fals di Desa Leuwinanggung, Depok, Jawa Barat, Selasa 
(16/12/2014). TRIBUNNEWS/JEPRIMA  
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi membuka layanan call center dan SMS center. Layanan yang bisa dihubungi di 
nomor 1500040 tersebut nantinya akan dipergunakan sebagai informasi dari masyarakat di 
desa, daerah tertinggal dan daerah transmigrasi. 
"Cara ini merupakan bagian dari penyerapan aspirasi yang strategis bagi keberlangsung 
program-program kerakyatannya," ujar Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Marwan 
Jafar dalam pernyataannya, Kamis(8/1/2014). 
Marwan mengatakan sebelum call center dan SMS center diberlakukan oleh 
kementeriannya, pesan pendek yang diterimanya mencapai ratusan yang diterima setiap 
hari. 
"Keluhannya beragam, dari minta yang diperhatikan pendidikan, sarana prasarana desa, 
minta diberdayakan, ketidakpuasan dengan perhatian negara pada kementerian 
sebelumnya," ujarnya. 
Pada era sebelumnya, Marwan mengatakan, masyarakat desa tidak terlalu dianggap 
penting, karena hanya dijadikan sebagai objek yang diberdayakan secara lokal. Padahal 
potensi besar desa, juga harus dibuka ruang untuk mengekplorasi kemampuannya. 
"Desa harus diberdayakan secara nasional dan multinasional sebagai sarana untuk 
mengembangkan dan  peningkatan ekonomi," ujarnya. 
Politisi PKB ini menjelaskan desa di Indonesia begitu banyak jumlahnya dengan perkiraan 
mencapai 74 ribu desa. Dengan teknologi komunikasi modern ini, pemerintah bisa 
mengetahui apa saja kebutuhan rakyatnya. 
 "Saya memastikan, akan banyak masyarakat di perdesaan dan juga daerah terpencil yang 
memanfaatkan sarana call center dan sms center  ini untuk menyampaikan keluhan. Juga 
keinginan rakyat agar diperhatikan oleh negara," ujar Marwan. 
 Menurut Marwan, aspirasi rakyat harus didengarkan oleh negara. Keluhan masyarakat di 
desa, di perbatasan  dan pelosok , harus diperhatikan oleh bangsa. Karena, kata Menteri 
Marwan, mereka ada barometer menjadikan Indonesia bermartabat. 
"Mereka juga merupakan kunci ketahanan ekonomi bangsa. Tidak sekedar diberdayakan, 
tapi harus juga diperhatikan," ujarnya. 

Penulis: Willy Widianto 

http://www.tribunnews.com/tag/marwan-jafar/
http://www.tribunnews.com/tag/marwan-jafar/
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13. Sindo Online 

Kementerian Desa Siap Implementasikan UU Desa 
Neneng Zubaidah | Kamis,  8 Januari 2015  −  23:03 WIB 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar. 
(SINDOphoto) 
JAKARTA - Kementerian Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengaku 
siap melaksanakan Undang-undang (UU) 
Desa. Mereka memastikan tidak akan ada 
tarik menarik kepentingan anggaran desa.  

 Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa 
PDTT) Marwan Jafar mengatakan, dana desa 

yang akan digelontorkan April nanti tidak akan ada sengketa antara Kemendes PDTT dengan 
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).  
Pasalnya, Dana tersebut akan digelontorkan langsung dari Kementerian Keuangan 
(Kemenkeu) lalu masuk ke APBD kabupaten/kota dan langsung ditransfer ke desa-desa.  
"Tidak akan ada sengketa (tarik menarik dengan Kemendagri). Karena Dana ini akan 
langsung ditransfer ke desa-desa," katanya usai peresmian Call Center Pengaduan Kemendes 
PDTT di Kantor Kemendesa PDTT, Jakarta, Kamis (8/1/2015). 
Politikus PKB ini menjelaskan, Kemendes PDTT pun yang akan berwenang penuh melakukan 
arahan, monitoring dan evaluasi sekaligus intervensi. Dia menekankan, kewenangan 
sepenuhnya atas dana desa ini akan berada dipihaknya.  
Marwan menegaskan, kementeriannya juga siap mengimplementasikan UU Desa Nomor 
6f/2014 sesuai dengan amanat yang tercantum di dalamnya. Sehingga, lanjutnya, tidak 
boleh ada keraguan lagi dari pihak manapun bahwa Kementerian Desa yang ditunjuk sebagai 
implementator.  
Dia memang mengakui, pihaknya harus kerja keras dan cermat untuk mengkalkulasikan 
problematika yang ada di desa. Penanganan pedesaan yang sangat kompleks, membutuhkan 
penanganan yang khusus juga.  
Penanganan khusus ini juga terkait dengan pengucuran dana desa yang akan berlangsung 
April nanti. Menurutnya, pengucuran dana desa ini tentu akan diawasi, dimonitor dan 
dievaluasi agar tidak timbul korupsi. "Apalagi kepala desa sebagai pengguna kuasa negara 
akan diaudit langsung oleh BPK," terangnya. 
Dijelaskan Marwan, kesiapan kementerian juga terlihat dari dibentuknya tim monitoring 
untuk memverifikasi seluruh desa di Indonesia. Tim akan melihat apakah desa-desa itu 
sudah membuat rencana pembangunan desa atau belum.  
Jika belum maka kementerian akan mengintervensi agar kepala desa segera membuatnya. 
Dia menekankan, jika tidak ada rencana pembangunan maka dana tidak akan dicairkan. 
Maka dia mengimbau kepala desa segera membuatnya. 
Jumlah desa di Indonesia mencapai 74.000 desa. Menurutnya, dengan teknologi yang 
dipakai dalam pusat pengaduan maka pemerintah dapat mengetahui kebutuhan rakyatnya.  
"Saya memastikan akan banyak masyarakat di pedesaan dan daerah terpencil yang 
memanfaatkan sarana pengaduan untuk menyampaikan keluhan. Keinginan rakyat pun akan 
dapat diperhatikan negaranya," ungkapnya. 
 
(kri) 
 

http://index.sindonews.com/blog/230/neneng-zubaidah
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