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A. LATAR BELAKANG 

UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah keputusan agung yang 
mengedepankan perubahan hubungan antara negara dan desa, termasuk 
penataan ulang terhadap pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan yang 
masuk ke ranah desa. Dengan visi baru (desa yang maju, kuat, mandiri dan 
demokratis) serta asas baru (rekognisi dan subsidiaritas), UU Desa meletakkan 
desa bukan sebagai unit pemerintahan terbawah-terendah dalam sistem 
pemerintahan kabupaten/kota, tetapi sebagai kesatuan masyarakat hukum 
yang berbasis pada prakarsa masyarakat,  hak-hak tradisional, adat-istiadat dan 
kearifan lokal. UU Desa memberi mandat kewenangan dan pembangunan 
kepada desa, sehingga desa tidak lagi menjadi lokasi dan obyek pembangunan, 
tetapi sebagai arena dan subyek pembangunan (desa membangun) yang 
mandiri. UU Desa juga membangun perspektif baru dan rezim desa, yang 
mengharuskan perubahan berbagai cara pandang: melihat pemerintahan, 
pembangunan, sektor, ekonomi, maupun keuangan dari sisi desa.  

Para pihak, mulai dari Presiden sampai orang desa, menyambut kehadiran UU 
Desa dengan penuh antusias dan gegap gempita. Mulai dari pegiat desa, 
pemimpin desa dan masyarakat desa menyambut UU Desa dengan penuh 
harapan besar, bahwa desa menjadi lebih kuat dan mandiri, sekaligus akan 
membawa desa keluar dari kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan. 
Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam NAWACITA juga berkomitmen 
mengawal implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten dan 
berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi dan pendampingan; sekaligus hendak 
memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan UU Desa sejalan dengan 
substansi, jiwa dan semangat UU Desa. 

Implementasi UU Desa secara efektif baru berjalan selama satu tahun, yang 
ditandai dengan lahirnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi sebagai penerima mandat utama untuk melaksanakan NAWA 
CITA Joko Widodo – Jusuf Kalla khususnya pada poin ketiga yaitu “Membangun 
Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa”. Tentu saja 
upaya-upaya strategis yang telah diambil masih dalam konteks pra-kondisi atau 
persiapan serta penyesuaian diri di tengah masa transisi pemerintahan Kabinet 
Kerja.  

Justru pada tahun pertama inilah merupakan fase krusial untuk memastikan 
diletakkannya fondasi yang kokoh atas kebijakan strategis jangka menengah 
dan jangka panjang. Selain itu, dalam waktu yang bersamaan, pemerintah 
melalui kementerian ini juga tetap harus bekerja keras dan bekerja cerdas 
dalam rangka memenuhi pencapaian target jangka pendek sebagaimana telah 
ditetapkan sebagai quick win tahun 2015. 
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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 kementerian Negara/ lembaga, 
pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota, sebagian 
besar telah diarahkan untuk memperkuat desa. Sedangkan para pemangku 
kepentingan desa juga telah melakukan beragam aksi dengan pendekatan dan 
strategi masing-masing. 

Dalam hal ini pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi berusaha mengelola antusiasme para pihak 
tersebut sebagai energi kinetik yang besar untuk bersinergi dalam upaya 
mendukung percepatan implementasi UU Desa secara komprehensif. 

B. INOVASI DAN TEROBOSAN 

Pelaksanaan UU Desa secara komprehensif dan efektif membutuhkan inovasi 
dan terobosan. Hal itu seharusnya dimulai dari aspek paradigmatis melalui 
lahirnya gagasan-gagasan besar, baru kemudian diikuti dengan aksi-aksi 
strategis yang sistematis serta dapat diukur dan dipertanggungjawabkan secara 
berkala. 

Berikut ini adalah beberapa inovasi dan terobosan yang telah dilakukan, yaitu 
meliputi: 

1. Lahirnya Visi Desa Membangun Indonesia 

Bangsa Indonesia memiliki ideologi Pancasila dan Trisakti sebagai penuntun, 
penggerak, pemersatu perjuangan, dan pengarah. Adapun penjabaran Trisakti 
diwujudkan dalam bentuk Kedaulatan dalam Politik, Berdikarai dalam 
Ekonomi, dan Kepribadian dalam Kebudayaan. 

Di sisi lain UU Desa sendiri memiliki landasan fikir jelas yaitu berupa Catur 
Sakti yang mengandung makna bahwa desa bertenaga secara sosial, berdaulat 
secara politik, bermartabat secara budaya, dan mandiri secara ekonomi.  

Merujuk kepada ideologi Pancasila dan Trisakti yang dijadikan landasan 
pembangunan pada pemerintahan tersebut kemudian dirumuskan secara lugas 
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sebagai visi Desa Membangun Indonesia yang harus diwujudkan oleh 
pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi, serta pemangku kepentigan desa lainnya secara berkala, cepat, 
terukur dan berkelanjutan. 

Visi tersebut kemudian diturunkan dalam bentuk Nawa Kerja Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Rencana Strategis 
2015-2019. 

2. Perumusan dan Pelaksanaan Program Unggulan Kerja Mengabdi Desa 

Perumusan kebijakan pada satu tahun pertama dimaksudkan sebagai upaya 
membangun fondasi untuk melakukan akselerasi yang berkelanjutan pada 
tahun-tahun berikutnya, disamping juga untuk melakukan pemenuhan 
terhadap kebutuhan dasar masyarakat desa sebagaimana telah diamanatkan 
oleh UU Desa. Dengan berlandaskan fondasi yang kuat, pembangunan pada 
tahun-tahun berikutnya dapat dilaksanakan dengan lancar. 

Pada tahun 2015 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi telah merumuskan dan melaksanakan Program Unggulan Kerja 
Mengabdi Desa yang meliputi tiga pilar utama 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. 

Jaring Komunitas Wiradesa (JKWD) diarahkan untuk mengarusutamakan 
penguatan kapabilitas manusia sebagai inti pembangunan desa sehingga 
mereka menjadi subyek-berdaulat atas pilihan-pilihan yang diambil. Lumbung 
Ekonomi Desa (LED) merupakan program yang didesain untuk mendorong 
muncul dan berkembangnya geliat ekonomi yang menempatkan rakyat 
sebagai pemilik dan partisipan gerakan ekonomi di desa. Sedangkan Lingkar 
Budaya Desa (LBD) adalah upaya untuk 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. 
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3. Peluncuran Indeks Desa Membangun (IDM) 

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan acuan utama bagi pemerintah di 
dalam menetapkan prioritas sasaran strategis pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat desa. Peluncuran IDM telah dilaksanakan pada 
tanggal 19 Oktober 2015 bertujuan mempermudah seluruh pemangku 
kepentingan desa untuk ambil bagian dalam melakukan percepatan 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa pada lokasi sasaran 
sebanyak 15.000 desa yang terdiri dari Desa Sangat Tertinggal, Desa 
Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri. 

Pengembangan Indeks Desa Membangun (IDM) sesungguhnya didedikasikan 
untuk memperkuat pencapaian sebagaimana yang tertuang di dalam Rencana 
Pembangunan Jangka 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. 

C. KOLABORASI PEMANGKU KEPENTINGAN DESA 

Sejak bulan Oktober 2014 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi telah melakukan berbagai rintisan kolaborasi melalui salah 
satunya penandatanganan nota kesepahaman bersama dengan perguruan tinggi, 
kementerian/ lembaga Negara terkait, organisasi profesi, organisasi masyarakat 
sipil, dan komunitas internasional. 
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Sebagai pelaksana mandat UU Desa, kementerian ini secara sadar membuka diri 
untuk membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan desa yang 
telah memiliki pengalaman panjang serta berbagai pencapaian sukses dalam 
konteks pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa secara intensif. Hal 
itu diwujudkan melalui mudahnya akses yang diberikan kepada pemangku 
kepentingan desa non-pemerintah untuk berkomunikasi, memberikan masukan 
konstruktif, serta menjalin kerjasama dalam berbagai kegiatan dan inisiatif 
yang strategis. 

Kolaborasi ini dibangun dalam rangka berbagi peran, tugas dan tanggungjawab 
di masing-masing tingkatan dengan kadar yang berbeda-beda. Pembagian peran 
tersebut sekurang-kurangnya akan dilaksanakan untuk memperkuat Sembilan 
tujuan pengaturan desa sebagaimana yang telah diatur di dalam pasal 4 
undang-undang Desa. 

Untuk mewadahi kerja kolaborasi tersebut, juga telah dirintis model 
kelembagaan yang akan dibangun secara bersama-sama oleh pemangku 
kepentingan desa mulai dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota. 
Kelembagaan kolaborasi tersebut akan terlibat dalam memberikan masukan 
terhadap rumusan kebijakan, memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan, 
dan pengawasan berbasis masyarakat secara berkala dan berkelanjutan. 

1. Rapat Kerja Nasional Pemangku Kepentingan Desa Tahun 2015 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 
Republik Indonesia menginisiasi terlaksananya konsolidasi melalui kegiatan 
Rapat Kerja Nasional Pemangku Kepentingan Desa (Rakernas PKD) pada 2-3 
Desember 2015 di Hotel Royal Kuningan, Jakarta. Rakernas PKD yang diikuti 
oleh 500 orang delegasi tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai kegiatan 
tahunan yang akan diselenggarakan secara rutin oleh kementerian.  

Melalui Rakernas tersebut, seluruh Pemangku Kepentingan Desa membahas 
Sembilan tema utama yang merupakan tujuan dari UU Desa. Adapun Sembilan 
tema tersebut yaitu meliputi (i) Transformasi Agraria dan Penataan Ruang 
Desa; (ii) Pembangunan Desa Berbasis Ekologis; (iii) Gerakan Perempuan Desa; 
(iv) Lumbung Ekonomi Desa; (v) Penguatan Desa Adat; (vi) Demokratisasi 
Desa; (vii) Pengembangan Desa Berbasis Teknologi Informasi; (viii) Desa 
Inklusil; dan (ix) Pelayanan Publik Desa. 

Kesimpulan-kesimpulan penting dari pembahasan tema-tema tersebut 
kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan identifikasi isu-isu strategis dari 
setiap tema dan merumuskan rencana aksi jangka menengah maupun jangka 
pendek yang harus ditindaklanjuti secara konsisten oleh pemerintah pusat, 
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pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota dan organisasi non 
pemerintah.   

Adapun hasil identifikasi isu strategis dan rencana aksi diatas, selanjutnya 
disusun dalam bentuk Sembilan Naskah Konsensus Tematik yang disampaikan 
secara resmi melalui forum sidang pleno terakhir, sebelum penutupan acara 
Rakernas dilaksanakan. 

2. Kongres Desa Membangun Indonesia 

Pada tanggal 14 Desember 2015 telah dilaksanakan Kongres Desa Membangun 
Indonesia di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, sebagai tindak lanjut 
dari hasil Rakernas Pemangku Kepentingan Desa. Kongres ini diselenggarakan 
dengan melibatkan 66 orang Bappeda Kabupaten/ Kota, 66 orang Badan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten/ Kota, 11 orang Bappeda Provinsi, 
11 orang BPMD Provinsi, 66 orang fasilitator desa, dan 60 orang delegasi 
organisasi masyarakat sipil. 

Kongres ini bertujuan untuk membahas dan mempertajam rumusan isu 
strategis dan agenda aksi yang telah dihasilkan melalui Rakernas, dan 
menyusun Konsensus Nasional yang akan disampaikan dalam acara rembuk 
nasional pada keesokan harinya. 

Rangkaian kongres terdiri dari Sidang Pleno Pertama, Sidang Sembilan 
Tematik, dan Sidang Pleno Kedua. Adapun Sidang Pleno Pertama berisi 
tentang penjelasan alur kongres. Sidang Sembilan Tematik dilaksanakan untuk 
membahas agenda strategis, sistem pelaksanaan agenda, identifikasi 
kebutuhan kapasitas, dan kelembagaan kolaborasi. Sedangkan Sidang Pleno 
Kedua menjadi wadah penyampaian laporan hasil sidang Sembilan tematik 
dan penutupan. 

3. Peluncuran Gerakan Nasional Desa Membangun Indonesia 

Seluruh rangkaian rintisan kerja kolaborasi tersebut diakhiri dengan 
Peluncuran Gerakan Nasional Desa Membangun Indonesia yang dilakukan oleh 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada tanggal 
15 Desember 2015 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.  

Acara peluncuran Gerakan Nasional DMI itu dikemas dalam rembuk nasional 
yang dihadiri oleh 3000 Kepala Desa, satuan kerja pemerintah daerah 
provinsi, kabupaten/ kota, organisasi profesi, dan organisasi masyarakat sipil. 

Selain peluncuran Gerakan Nasional DMI, pada acara tersebut juga dilakukan 
pembacaan Konsensus Nasional Pemangku Kepentingan Desa sebagai 
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komitmen untuk mengawal implementasi UU Desa dan bentuk dukungan 
secara nyata terhadap Gerakan Nasional Desa Membangun Indonesia. 
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D. AGENDA TINDAK LANJUT 

KONSENSUS NASIONAL 
DESA MEMBANGUN INDONESIA 

Desa Membangun Indonesia merupakan suatu gerakan dengan agenda strategis yang 
dirumuskan berdasarkan Tri Sakti. Pada intinya menegaskan pentingnya keberadaan 
desa yang bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, bermartabat secara 
budaya dan mandiri secara ekonomi. Desa Membangun Indonesia harus menjadi 
paradigma dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat Desa.  

Oleh karena itu, kami kelompok masyarakat sipil, organisasi profesi, kelompok 
akademisi, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah desa dan Kementerian Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia berkonsensus 
secara bersama-sama untuk mengawal implementasi UU Desa dengan paradigma Desa 
Membangun Indonesia dengan berlandaskan pada dasar-dasar sebagai berikut: 

Pertama, bahwa pembaruan agraria dan penataan ruang yang berkeadilan harus 
menjadi landasan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; 

Kedua, bahwa Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat desa harus berbasis pada 
keadilan sosial ekologis untuk menjamin keselamatan masyarakat dan 
keberlanjutan kawasan pedesaan;  

Ketiga, bahwa transformasi perekonomian Desa harus diwujudkan melalui Lumbung 
Ekonomi Desa. Yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam produksi, distribusi, 
dan melindungi sumber daya ekonomi Desa;  

Keempat, bahwa partisipasi masyarakat yang berkualitas dan peningkatan kualitas 
demokrasi desa harus dijaga guna melahirkan kepemimpinan muda desa; 

Kelima, bahwa dalam rangka mewujudkan desa inklusi, pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat desa harus memastikan keterlibatan dan memberikan 
manfaat kepada masyarakat miskin, kaum disabilitas dan kelompok marginal; 

Keenam, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah harus melaksanakan secara 
konsisten UU Desa melalui pengakuan, pemajuan dan perlindungan hak-hak 
masyarakat hukum adat, untuk ditingkatkan menjadi desa adat;   

Ketujuh, bahwa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus menjamin 
akses perempuan desa terhadap sumber daya; 

Kedelapan, bahwa pelayanan publik diselenggarakan dalam rangka pemenuhan hak-
hak dasar masyarakat Desa;  

Kesembilan, bahwa untuk memajukan desa dan masyarakat desa, pemerintah 
bertanggung jawab terhadap penyediaan dan pemenuhan sistem informasi desa 
berbasis teknologi informasi secara merata dan berkeadilan. 

Jakarta, 15 Desember 2015 
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Rintisan kolaborasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan desa dari 
unsur non pemerintah yang telah menghasilkan rencana aksi berdasarkan 
Sembilan tema strategis, konsensus nasional dan peluncuran Gerakan Nasional 
Desa Membangun Indonesia, masih harus ditindaklanjuti secara serius. 

Tindak lanjut tersebut sangat penting untuk memastikan seluruh pihak dapat 
dengan mudah dan konsisten untuk melaksanakan komitmen yang telah dibuat 
secara bersama-sama.  

1. Roadmap Gerakan Nasional Desa Membangun Indonesia 2016 – 2019 

Hasil-hasil yang telah dirumuskan melalui Rapat Kerja Nasional Pemangku 
Kepentingan Desa, Kongres Desa Membangun, dan Peluncuran Gerakan 
Nasional Desa Membangun Indonesia tidak serta merta dapat dilaksanakan 
dengan mudah oleh seluruh pihak yang berkomitmen. 

Oleh karena itu perlu disusun sebuah peta jalan yang jelas. Roadmap 
Gerakan Nasional Desa Membangun Indonesia merupakan acuan bagi seluruh 
pemangku kepentingan desa terhadap tercapainya sebuah target tertentu, 
pada waktu dan sasaran yang telah ditetapkan secara terukur. 

Roadmap GN DMI akan ditetapkan dengan kerangka jangka menengah yaitu 
tahun 2016 sampai tahun 2019. 

2. Musyawarah Desa Nasional, Tahun 2016 

Sistem perencanaan dan pembangunan nasional belum mampu 
mengakomodir rejim baru pembangunan desa. Akibatnya relasi desa dengan 
pemerintah pusat tidak tercermin didalam sinergi kebijakan pembangunan 
tahunan. 

Untuk memperkuat sinergi agenda pembangunan nasional dengan 
pembangunan desa, maka Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi akan memfasilitasi seluruh pemangku 
kepentingan desa bersama pemerintahan desa untuk menyelenggarakan 
Musyawarah Desa Nasional yang hasilnya akan dijadikan masukan langsung di 
dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan. 

Musyawarah Desa Nasional tersebut secara teknis dapat dilaksanakan pada 
tujuh wilayah regional. Adapun hasil-hasil dari tingkat regional kemudian 
dikompilasi dan disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Rapat Kerja 
Nasional Pemangku Kepentingan Desa tahun 2016. 
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3. Rakernas Pemangku Kepentingan Desa Tahun 2016 

Sebagaimana telah diagendakan sebelumnya, Rapat Kerja Nasional 
Pemangku Kepentingan akan diselenggarakan kembali pada tahun 2016. 
Tujuan utama dari Rakernas adalah untuk menetapkan hasil Musyawarah 
Nasional Desa yang telah diselenggarakan pada tujuh wilayah regional, 
untuk disampaikan secara resmi kepada pemerintah pusat. 

Adapun pelaksanaan Rakernas kedua tersebut diagendakan sebelum 
terselenggaranya Musrenbang Nasional atau sebelum penetapan Rencana 
Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017, sehingga penyampaian hasil 
keputusannya dapat diterima secara efektif. 

4. Kongres Desa Membangun Tahun 2016 

Pelaksanaan Kongres Desa Membangun tahun 2016 mengandung dua tujuan 
yaitu evaluasi pelaksanaan agenda strategis tahunan, serta merumuskan 
hasil penajaman rekomendasi kebijakan yang harus ditindaklanjuti pada 
tahun 2017. 

Secara simbolik pelaksanaan kongres akan diselenggarakan pada setiap 
tanggal 18 Desember sekaligus sebagai peringatan hari lahir UU Desa. 
Adapun kepesertaan yang akan hadir di dalam kongres adalah meliputi 
delegasi organisai yang merepresentasikan pemerintahan desa, organisasi 
profesi, kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, dan organisasi 
masyarakat sipil. 
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