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SAMBUTAN 
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN 

TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA 

Pada Peluncuran Indeks Desa Membangun 
Jakarta, 19 Oktober 2015 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Yang Saya Hormati: 

- Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas 

- Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

- Menteri Sekretaris Negara 

- Para Deputi dan Direktur Jenderal Kementerian Negara/ Lembaga 

- Para Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi 

- Para Narasumber yang terdiri dari Pakar dan Praktisi; dan  

- Segenap Tamu Undangan. 

Pada hari ini UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memasuki usia 1 tahun 9 bulan 

dan 4 hari. Bersama itu pula pemerintah telah mengambil kebijakan-kebijakan strategis dalam 

rangka memenuhi kewajiban sebagaimana yang dimandatkan dalam undang-undang tersebut. 

Kebijakan pertama adalah dengan mengalokasikan Dana Desa yang bersumber dari APBN 

tahun 2015 sebesar Rp20,7 triliun. Kebijakan kedua yaitu melalui afirmasi pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat desa, serta pembangunan kawasan perdesaan. 

Kebijakan strategis yang diambil pada masa awal pemerintahan Kabinet Kerja ini dalam 

rangka mewujudkan visi Desa Membangun Indonesia. Cita-cita tersebut secara garis besar 

merupakan irisan sinergis antara Catur Sakti dan Tri Sakti. Catur Sakti sendiri mengandung 

makna Desa bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, bermartabat secara budaya, dan 

mandiri secara ekonomi.  
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Sejak awal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

Republik Indonesia menyambut Undang-Undang Desa sebagai titik tolak atas lahirnya 

(kembali) desa baru, sekaligus menjadi momentum untuk mengoreksi total paradigma lama 

tata kelola desa. Melalui pengembangan paradigma dan konsep baru tata kelola desa secara 

nasional, yang berlandaskan prinsip keberagaman serta mengedepankan asas rekognisi dan 

subsidiaritas, tidak lagi menempatkan desa sebagai “latar belakang Indonesia”, melainkan 

sebagai “halaman depan Indonesia”. Dari sinilah visi DESA MEMBANGUN 

INDONESIA dilahirkan sebagai pemicu semangat untuk mewujudkan terjadinya pemerataan 

pembangunan dan keadilan bagi seluruh rakyat indonesia. 

Para Hadirin yang Saya Hormati, 

 Kesenjangan antar wilayah dan golongan adalah problematika serius yang kita hadapi 

saat ini. Berdasarkan data Susenas, konsumsi per kapita penduduk 40 persen terbawah 

tumbuh sangat rendah, sementara penduduk 20 persen terkaya justru mencatat pertumbuhan 

konsumsi yang meningkat pesat.  

Pada tahun 80-an sekitar 78 persen jumlah penduduk Indonesia ada di Pedesaan. Namun 

saat ini jumlah penduduk kota dan desa hampir berimbang. Penduduk kota telah mencapai 

49,8 persen sementara persentase penduduk desa justru mengalami penurunan menjadi hanya 

50,2 persen dibandingkan pada tiga puluh lima tahun yang lalu. Jika tren urbanisasi ini 

dibiarkan, maka diperkirakan tahun 2025 nanti sekitar 65  persen penduduk Indonesia akan 

berada di kota. 

Kemiskinan adalah penyebab utama perpindahan penduduk dari desa ke kota. Pada 

tahun 2014 persentase penduduk desa yang hidup di bawah garis kemiskinan adalah sebesar 

13,8 persen, sedangkan penduduk kota berjumlah lebih kecil yaitu 8,2 persen. Jika ditelisik 

lebih jauh diketahui bahwa tingkat kemiskinan di desa jauh lebih dalam dan lebih parah 

dibandingkan di kota. Hal itu dibuktikan dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan di kota 1,25 

sementara di desa jauh lebih besar yaitu mencapai 2,24. Semakin tinggi nilai indeks ini 

artinya semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Selain itu, 

Indeks Keparahan Kemiskinan di kota 0,31 sementara di desa 0,56. Semakin tinggi nilai 

indeks artinya semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.  
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Pada sudut pandang sosial, pendidikan di desa sebagai salah satu indikator sosial 

dipastikan masih rendah karena faktor ketersediaan infrastruktur yang terbatas, dan masih 

mengakarnya budaya lokal dengan menempatkan pendidikan formal sebagai kebutuhan 

tersier. Pada aspek ekonomi, karakter desa masih diindikasikan dengan keterbatasan 

infrastruktur, sedikitnya peluang kerja di luar sektor pertanian,  jauh dari pasar, dan kondisi 

sumber daya alam. Pada aspek budaya, masyarakat desa khususnya yang di daerah tertinggal 

justru memiliki modal yang sangat baik, yaitu dengan spirit wirausaha yang besar, etos kerja 

yang bagus, dan perilaku yang baik. 

Permasalahan dan ketimpangan tersebut harus dapat diselesaikan oleh pemerintah 

melalui akselerasi kebijakan pembangunan yang tepat, cepat dan terintegrasi. Sedangkan 

kelemahan konsep pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang hanya menjadikan 

masyarakat miskin sebagai sasaran namun jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan, 

harus disempurnakan. Untuk mencitpakan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat desa, 

perlu dilakukan setidaknya lima langkah tepat yaitu meliputi: Pertama, penganekaragaman 

produksi barang dan jasa agar terjadi transaksi antarpenduduk di desa.  Kedua, penciptaan dan 

penguatan pasar. Ketiga, penciptaan usaha pengolahan. Keempat, penguatan organisasi di 

desa baik yang bersifat formal maupun informal. Dan, Kelima, pembangunan infrastruktur. 

Para Hadirin yang Saya Hormati, 

Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini desa kembali menjadi pusat perhatian banyak 

pihak, baik dari kalangan lembaga pemerintah maupun organisasi non pemerintah. Beragam 

sikap muncul, ada sebagian kecil yang pesimis serta mempertanyakan kapasitas desa, namun 

mayoritas bersikap positif dengan bertindak dan bergerak langsung menuju terciptanya desa 

yang mandiri, berdaya dan berkedaulatan.  

Sikap positif tersebut telah menjadi pemicu lahirnya inisiatif-inisiatif baru, dengan 

tujuan yang sama, yaitu untuk mendukung terwujudnya visi DESA MEMBANGUN 

INDONESIA. Program-program dari kementerian Negara/ lembaga, pemerintah provinsi, 

pemerintah kabupaten dan pemerintah kota, sebagian besar juga diarahkan untuk memperkuat 

desa.  

Selain itu, berbagai kontribusi pemikiran dan gagasan juga banyak diberikan, 

diantaranya melalui: penerbitan buku-buku bacaan dan Indeks Desa Mandiri (IDM) oleh 
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Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang hari ini kami 

luncurkan; Anotasi undang-undang Desa dan rancangan indeks kemandirian desa oleh 

organisasi non pemerintah; dan Indeks Pembangunan Desa (IPD) oleh Kementerian 

Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Bappenas). Berbagai referensi tersebut sangat bermanfaat untuk mempertajam konsep dan 

kebijakan penguatan desa sebagai pilar utama bangsa. 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga telah 

menetapkan tiga Program Unggulan yaitu Jaring Komunitas Wiradesa (JKWD), Lumbung 

Ekonomi Desa (LED), dan Lingkar Budaya Desa (LBD).  Program Unggulan akan selalu 

dijadikan acuan utama dalam merumuskan kegiatan-kegiatan prioritas setiap tahun. Program 

unggulan itulah yang akan menghasilkan dampak terukur bagi peningkatan kemajuan dan 

kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat desa. 

Pada kesempatan yang berbahagia ini saya juga bermaksud untuk menjelaskan Program 

Unggulan tersebut secara singkat terkait. Pertama, Jaring Komunitas Wiradesa; Program 

ini diarahkan untuk mengarusutamakan penguatan kapabilitas manusia sebagai inti 

pembangunan desa sehingga mereka menjadi subyek-berdaulat atas pilihan-pilihan yang 

diambil. Kedua, Lumbung Ekonomi Desa; yaitu program yang didesain untuk mendorong 

muncul dan berkembangnya geliat ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemilik dan 

partisipan gerakan ekonomi di desa. Ketiga, Lingkar Budaya Desa; yaitu mempromosikan 

pembangunan yang meletakkan partisipasi warga dan komunitas sebagai akar gerakan sosial, 

ekonomi, budaya dan lain-lain. 

Program Unggulan dikembangkan dengan kerangka kerja yang didasarkan pada 

penegasan atas lokus dimana upaya pencapaian sasaran pembangunan Desa itu ditujukan. 

Penegasan lokus dimaksudkan adalah pada 15.000 Desa yang ditetapkan berdasar Indeks 

Desa Membangun. Di dalam lokus 15.000 Desa itu terdapat 1.138 Desa perbatasan, dan 

kesemuanya ditujukan mencapai target sesuai sasaran dalam RPJMN 2015-2019. 

Para Hadirin yang Saya Hormati, 

Pengembangan Indeks Desa Membangun (IDM) sesungguhnya didedikasikan untuk 

memperkuat pencapaian sebagaimana yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka 
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Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019, yaitu mengurangi jumlah Desa Tertinggal sampai 

5000 desa, dan meningkatkan jumlah Desa Mandiri sedikitnya 2000 desa pada tahun 2019. 

Indeks Desa Membangun (IDM) meletakkan prakarsa dan kuatnya kapasitas masyarakat 

sebagai basis utama dalam proses kemajuan dan keberdayaan desa yaitu meliputi aspek 

ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Sehingga indeks ini difokuskan pada upaya penguatan 

otonomi desa melalui pemberdayaan masyarakat. 

Pemberdayaan masyarakat desa adalah tumpuan utama, titik tolak strategis menuju 

terciptanya partisipasi yang berkualitas, peningkatan pengetahuan, dan peningkatan 

keterampilan. Jadi, masyarakat berdaya merupakan modalitas penting dalam menyantuni 

spirit UU Desa yang telah menempatkan desa sebagai subyek pembangunan. Dengan menjadi 

subyek pembangunan, desa akan menjadi entitas yang berpotensi mendekatkan peran Negara 

dalam membangun kesejahteraan, kemakmuran dan kedaulatan bangsa baik di mata warga 

negaranya sendiri, maupun di mata internasional. 

Pada bagian akhir sambutan ini, sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa Indeks Desa 

Membangun yang diluncurkan pada hari ini lebih mengedepankan pendekatan yang bertumpu 

kepada kekuatan sosial, ekonomi dan ekologi, tanpa melupakan kekuatan politik, budaya, 

sejarah, dan kearifan lokal. Sehingga, apabila indeks ini dipergunakan dengan baik oleh 

pemerintah sebagai acuan dalam melakukan afirmasi, integrasi dan sinergi pembangunan, 

maka kondisi masyarakat desa yang sejahtera, adil, dan mandiri seperti yang dicita-citakan 

tidak mustahil untuk diwujudkan.  

Para Hadirin yang Saya Hormati, 

Demikian beberapa hal yang dapat saya kemukakan pada kesempatan ini. Akhirnya 

dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, menandai peluncuran secara resmi Indeks 

Desa Membangun yang telah dikembangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi. Semoga Allah SWT memberkahi hasil usaha dan kerja keras 

kita semua. 

Wallahul Muwafieq Ila Aqwamit Tharieq 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
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Jakarta, 19 Oktober 2015 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasmigrasi 

Republik Indonesia 

Marwan Jafar
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