
INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)
Alat Ukur Tingkat Perkembangan Kemandirian Desa Dalam Aspek Sosial, Ekonomi 
dan Ekologi Bagi Pencapaian Sasaran Strategis Agenda Nawa Cita Bidang 
Pembangunan Desa Tahun 2019; Terentaskannya 5000 Desa Tertinggal dan 
Mewujudkan 2000 Desa Mandiri)

Kerangka Fikir Alat Ukur;
"Pilihan sebuah alat ukur sangat ditentukan oleh kepentingan tujuan pengguna alat 
ukur itu sendiri (otoritas)"

"Kualitas alat ukur ditentukan oleh kepekaan alat ukur terhadap ketepatan informasi 
yang didapatkan dari apapun yang diukur" (Penjelasan alat ukur dan ukuran dari 
hasil pengukurannya)".

IDM yang diluncurkan oleh Kementerian Desa, PDTT adalah sebagai jawaban bagi 
tantangan pembangunan desa pada ketersediaan data dan ukuran pembangunan 
kemandirian desa (Termuat dalam buku 1 RPJMN 2015-2019). IDM merupakan alat 
bantu manajerial pembangunan desa bagi pencapaian sasaran strategis 
pengentasan 5000 Desa Tertinggal dan mewujudkan 2000 Desa Mandiri pada tahun 
2019. 

Sebagai alat bantu (instrument) manajerial pembangunan desa bagi pencapaian 
sasaran strategis yang telah ditetapkan, IDM dapat membantu dalam memetakan 
lokus dan fokus sasaran prioritas pembangunan desa berbasis paradigma "Desa 
Membangun". Analisis lebih mendalam dari hasil IDM disertai informasi lainnya yang 
dibutuhkan (misal; Indek Kapasitas pemerintah desa, Indeks desa berdasarakan 
tipologi karakteristik geografi wilyah) dapat meningkatkan ketepatan "assesment" 
akar permasalahan masing-masing desa yang akan menjadi bahan dasar dalam 
menetapkan pilihan intervensinya yang harus sejalan dengan RPJM, RKP dan 
APBD Desa . Semua bahan informasi ini akan menjadi bahan strtegis bagi
penyusunan rencana strategis dan road map pembangunan desa tahun 2015-2019 
dalam kerangka pencapaian sasaran strategis tahun 2019.



IDM juga telah sesuai dengan kewenangan otoritas, Tugas dan Fungsi 
Kemendesa, PDTT sesuai mandat PerPres No 12 tahun 2015 tentang Kemen 
Desa, PDTT serta sesuai dengan amanah UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal 
ini dapat dilihat pada pilihan nomenklatur yang bermakna "Paradigma Desa 
Membangun" adalah referesentasi bagi pengakuan dan kedaulatan masyarakat 
desa yang memiliki hak dalam menentukan pilihan pembangunan desanya.  Selain 
dari pada hal tersebut juga mengingat mandat Kemen Desa PDTT tidak  terkait 
Pemerintahan Desa, maka ukuran kapasitas pemerintah desa dan kinerjanya 
terhadap pelaksanaan SPM tidak menjadi pilihan untuk diukur atau dipotret (lebih 
tepat Kemendagri berdasarkan PerPres 11 tahun 2015) Pilihan dimensi yang diukur 
lebih menggambarkan peran masyarakat dan kondisi sumber daya pembangunan 
yang ada di desa, walaupun belum cukup kuat untuk menjadi assesment tingkat 
partisifasi masyarakat. 

Potret oleh IDM akan menjadi bahan dasar dalam menganalisis penyebab 
ketertinggalan desa dari aspek sosial, ekonomi maupun ekologi, serta adakah 
korelasi yang signifikan dengan faktor lainnya, baik tingkat kapasitas pemerintah 
desa baik dari cakupan dan kualitas pelayanan masyarakat melalui SPM atau tingkat 
kelengkapan sarana dan prasarana pemerintah desa (Indeks Pemeintah Desa), 
serta keterhubungannya dengan karakteristik wilayah desa, baik tipologi hutan, 
pantai, pegunungan dan lainnya (Indeks Desa berbasis Tipologi Desa) atau 
menganalisis keterkaitan terhadap lingkungan antar desa sekitar, baik desa sebagai 
pusat produksi, atau sebagai desa etalase dalam rantai ekonomi, selain analisis 
terhadap tingkat partisifasi masyarakat desa itu sendiri serta tata ruang 
kabupatennya. Informasi utuh ini sanagat dibutuhkan bagi penajaman ketepatan 
perencanaan dalam memilih intervensi pembangunan desa yang bersinergi dengan 
RPJM,RKP dan APABD Desa dalam memperkuat paradigma "desa membangun".

IDM adalah instrumen bantu manajerial pembangunan kemandirian desa yang 
sesuai bagi;
1) pencapaian sasaran strategis tahun 2019 agenda ketiga Nawa Cita; membangun 

Indonesia dari pinggiran (desa dan daerah) adalah terentaskannya 5000 Desa 



Tertinggal dan mewujudkan 2000 Desa Mandiri serta Arahan Langsung Presiden 
Untuk prioritas pada 1138 Desa Perbatasan.

2) Pelaksanaan amanah UU Desa yang ditegaskan
3) Pelaksanaan Perturan Presiden No 2 tentang RPJMN 2015-2019 serta mandat 

Kemen Desa, PDTT melalui 
4) Pelaksnaan Peraturan Presiden No 12 Tentang Kemen Desa, PDTT
5) Pelaksanaan ketentuan bahwa satu-satunya lembaga yang menjadi sumber data 

dasar dan informasi dari negara bagi pelaksnaan teknokrasi adalah lembaga 
BPS. 

6) Ketersediaan data dan informasi base line tahun 2015 tentang desa tertinggal 
maupun desa mandiri sekaligus faktor-faktor yang mempengaruhi sebagai dasar 
perencenaan pembangunan desa.

7) Tahun pertama kabinet adalah tahun yang akan menjadi landasan bagi 
kelancaran pelaksanaan tahun-tahun berikutnya (Buku I RPJMN, Pendahuluan)

8) Notulensi Acara Peluncuran Indeks Desa Mandiri beserta diskusi membedah IDM 
pada tanggal 19 Oktober tahun 2015.

Berdasarkan pernyataan yang termuat dalam dokumen RPJMN Tahun 2015-2019, 
1. Buku 1, Halaman 29, 2-13 Tantangan Pembangunan Berkelanjutan salah 

satunya adalah; "Pengembangan data dan ukuran pembangunan 
berkelanjutan serta pencerminannya ke dalam kegiatan konkrit, baik pada 
dimensi lingkungan hidup, dimensi ekonomi, maupun pada dimensi sosial 
yang tercermin  pada perilaku berkelanjutan; selain itu juga dalam;

2. Buku 2, Bab 8. Tata Ruang dan Wilayah, yang tertulis; "untuk mewujudkan 
kemandirian masyarakat dan menciptakan desa-desa mandiri dan 
berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi, serta 
penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi kota desa, dilakukan juga 
peningkatan pembangunan kawasan perdesaan. Dalam pelaksanaan kebijakan 
kebijakan tersebut, Pemerintah secara berkelanjutan perlu berupaya untuk 
meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi kebijakan antar Kementerian/
Lembaga dan antara Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah 
sehingga pelaksanaan pembangunan wilayah dalam pembangunan nasional 



dapat mencapai tujuan utama yaitu keseimbangan antar wilayah dan pemerataan 
kualitas kehidupan masyarakat. 

Kedua Pernyataan tersebut di atas menunjukkan bahwa Desa Mandiri adalah Desa 
yang memiliki ketahan Sosial, Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Ekologi Secara 
berkelanjutan melalui adanya keterkaitan antar desa secara positif. Dan disadari 
bahwa salah satu tantangan pembangunan keberlanjutan nasional adalah Data dan 
Ukuran Pembangunan dalam hal ini tentunya adalah desa.

Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa sebuah alat ukur pembangunan 
sangat ditentukan oleh tujuan penggunaannya untuk mengukur apa. Sedangkan 
kualitas alat ukur pembangunan sangat ditentukan oleh pemilihan indikator yang 
diukurnya sebagai keterwakilan variabel yang dipilih mewakili dimensi yang telah 
ditetapkan, semakin dekat hasil ukurnya dengan fakta sesungguhnya, maka 
kepekaan alat ukur tersebut memiliki kualitas baik, atau dapat dipercaya.

Mengingat adanya tantangan pembangunan yang berkelanjutan pada permasalahan 
data dan ukuran pembangunan Desa Mandiri, maka dapat disimpulkan bahwa 
ukuran pembangunan Desa Mandiri adalah; dapat diukur berdasarkan nilai komposit 
dari nilai ukuran pembangunan desa pada 3 aspek ketahanan terhadap dinamika 
goncangan sosial, ekonomi dan ekologi serta jaminan keberlanjutan dari adanya 
keterkaitan positif dengan desa lainnya. Sedangkan ketersediaan data hanya ada 
pada Podes tahun 2014, maka 3 aspek ketahanan Desa Mandiri tersebut harus 
diambil dari ketersediaan indikator yang ada untuk mewakili variabel apa saja yang 
diperlukan untuk mewakili aspek sosial, ekonomi dan ekologi.

Permasalahan berikutnya adalah terkait dengan kualitas alat ukur melalui tingkat 
kepekaannya terhadap ukuran pembangunan, yang sangat ditentukan dengan 
kebutuhan untuk mengukur apa yang akan diwakili dari pilihan variabel 
pembangunan apa saja yang dipilih mewakili 3 dimensi tersebut yang akan diwakili 
oleh ketersediaan indikator dalam Podes 2014. Mengingat potret kondisi desa 
adalah sebagai dampak dari interaksi; ketepatan pemerintah dalam 
mengintervensi serta partisfasi masyarakat dalam pembangunan itu sendiri 



yang didukung dengan ketersediaan sumber daya alam yang dimiliki maka 
sebaiknya ketiga unsur tersebutlah yang menjadi variabelnya. Dengan 
mempertimbangkan keterbatasan ketersediaan indikator dalam mewakili variable 
masing-masing aspek/dimensi maka pemilihan methode dengan menetapkan nilai 
indeks sama dengan nilai komposit, maka nilai komulatif keseluruhan variabel bisa 
saling mewakili kebutuhan nilai variabel pada masing-masing aspek. 

Disadari bahwa penetapan IDM adalah baru pertama kali dilakukan pada tahun 2015 
melalui ketersediaan data yang ada, tanpa melakukan survey langsung, maka 
harapan agar seluruh variabel pada ketiga dimensi tersebut tersedia indikator yang 
dapat mewakilinya masih belum dapat dipenuhi. Untuk hal tersebut maka semua 
masukan terhadap penyempurnaan IDM akan menjadi bahan kerjasama dengan 
BPS untuk menyediakan indikator tersebut pada masa mendatang atau melakukan 
survey khusus untuk menilai seluruh indikator yang dipilih bersama-sama BPS 
sebagai base line bagi pelaksanaan UU Desa dalam mencapai 9 tujuannya.

Rencana Tindak Lanjut;
Langkah berikutnya adalah melakukan review seluruh dokumen perencanaan 
Program maupun Kegiatan Pembangunan Desa dan melakukan revisi dokumen 
perencanaan tersebut berbasis IDM dalam koridor 3 (tiga) Pilar PPMD yang juga 
harus ditetapkan sebagai Peraturan Menteri Desa, PDTT.

Selanjutnya dilakukan desiminasi internal dan sosialiasi pada mitra kerja sekaligus 
sebagai pengantar bagi penyusunan Rencana Strategis Nasional (Th 2015-2019) 
Serta Rencana Aksi Nasional (Tahunan) Pembangunan Kemandirian Desa, yang 
terdiri dari seluruh komitmen dan rencana akasi pemangku kepentingan terkait 
berupa Rencana Aksi Sektor yang ditetapkan oleh Menteri atau Pimpinan tinggi K/L 
terkait dan Rencana Aksi Daerah (Provinsi dan Kabupaten Kota) berdasarkan Strada 
yang ditetapkan oleh masing-masing peraturan Gubernur, Bupati atau Walikota. 
Semua dokumen tersebut akan diintegrasikan dengan RPJM, RKP dan APBD 
masing-masing Desa sebagai proses akhir perencanaan pembangunan desa tahun 
2015-2019 yang dilaksnakan oleh Kementerian Desa, PDTT yang dikoordinasikan 



oleh Dirjend. PPMD melalui seluruh unsur instrumen manaejerial hasil Redesign 
GSC, bersama sama seluruh unsur dalam instrumen manajerial pendamping desa. 
* Hal ini akan kami uji cobakan dalam kegiatan kami di 13 Kabupaten Lokasi 
sasaran GSC pada bulan Nopember tahun 2015 mendatang.

Sementara dalam tingkat desa, dengan keterbatasan sumber daya pembangunan 
desa, baik pada struktur pemerintah desa maupun kapasitasnya, maka dibutuhkan 
untuk menginisiasi sebuah lembaga masyarakat desa yang dapat membantu 
pemerintah desa dalam melaksnakan kebijakan pogram dan kegiatan pembangunan 
desa sekaligus meingkatkan kapasitas lembaga desa dan kapabilitas masyarakat 
desa sebagai pemilik kedaulatan desa sesuai ketentuan UU Desa.

Hanibal Hamidi
Direktur Pelayanan Sosial Dasar 
Selaku Ketua Pelaksana Penyusunan IDM 




