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LATAR BELAKANG MASALAH 



Definisi Desa menurut UU Desa 
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Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut 
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional 
yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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KEWENANGAN DESA 

•. 
d. kewenangan lain yang ditugaskan 

oleh Pemerintah, Pemerintah 
Daerah Provinsi, atau Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

a. kewenangan berdasarkan hak 
asal usul 

b. kewenangan lokal berskala Desa  

c. kewenangan yang ditugaskan 
oleh Pemerintah, Pemerintah 
Daerah Provinsi, atau Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota; dan 

Self Governing Community 

Local Self Government 

Desa berwewenang mengatur dan 
mengurus 

Desa tidak berwewenang mengatur 
tetapi hanya berwewenang mengurus 
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PENETAPAN KEWENANGAN DESA 
PP 43 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA 

Pasal 73 
 
1) Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan identifikasi dan 

inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan 
kewenangan lokal berskala Desa dengan melibatkan Desa.  

2) Bupati/walikota menetapkan peraturan bupati/walikota 
tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan 
kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  

3) Pemerintah Desa menetapkan peraturan Desa tentang 
kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal 
berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan 
lokal.  



Desain Kelembagaan Dasar Tata Kelola Desa 

Musyawarah Desa 
(psl. 54) 

Kepala Desa  
(psl. 25 – 53) 

Badan Permusyawaratan  
Desa (BPD) (psl. 55 -65) 

Warga/Masyarakat 

Perangkat Desa 
(Pelayanan) 

Panitia (ad-hok) 

BUMDes 

Klp. Special Interest 

Perwakilan Bagian 
Wilayah Desa 

• RPJM-Desa dan RKP-
Desa 

• APB-Desa 
• Peraturan Desa 
• Kinerja Pemerintah 
• Kerja Sama 

• RPJM-Desa 
• Asset Desa 
• Hal-hal 

Strategis 

Prinsip Tata Kelola Desa 

• Check and balances antara 
Kepala Desa dengan Badan 
Permusyawaratan desa. 

• Demokrasi perwakilan + 
permusyawaran. 

• Proses demokrasi partisipatoris 
melalui Musdes 

 

Dipilih 
langsung 

Dipilih secara 
Demokratis  

Lembaga 
Kemasyarakatan/

Adat 
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1. Definisi : 
Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan 
kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, 
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber 
daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang 
sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.  
 

2. Pengaturan Pasal 112 UUU Desa Ayat (3) dan Ayat (4) : 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa dengan:  
a. menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi 

tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian 
masyarakat Desa;  

b. meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui 
pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan  

c. mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di 
masyarakat Desa.  

Pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam 
perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan 
Perdesaan.  

Mandat Pemberdayaan Masyarakat Desa 
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TUJUAN PEMBANGUNAN DESA (Ps 78 UU Desa) 
Pasal 74 ayat 2 (dan penjelasannya) kebutuhan primer dan 
pelayanan dasar  
Kebutuhan primer sandang, papan, pangan  
Pelayanan dasar  pendidikan, kesehatan, infrastruktur  

Meningkatkan 
KUALITAS HIDUP 
Manusia  

Meningkatkan 
KESEJAHTERAAN  
Masyarakat Desa  

PENANGGULANGAN 
KEMISKINAN 

a. Peningkatan 
Pelayanan Dasar; 

b. Pembangunan dan 
Pemeliharaan 
Infrastruktur dan 
Lingkungan 

c. Pengembangan 
Ekonomi Pertanian 
Berskala Produktif; 

d. Pengembangan dan 
Pemanfaatan 
Teknologi Tepat Guna 

e. Peningkatan Kualitas 
Ketertiban dan 
Ketenteraman 
Masyarakat Desa 

PEMBANGUNAN DESA 
(Perencanaan, Pelaksanaan, 

Pengawasan) 

DESA KUAT, MAJU, 
MANDIRI, DEMOKRATIS 

 
Mengedepankan Kebersamaan, 
Kekeluargaan, Kegotongroyongan guna 
mewujudkan Pengarusutamaan 
Perdamaian & Keadilan Sosial  

PEMBANGUNAN DESA 
BERKELANJUTAN 

TATA KELOLA DESA YANG DEMOKRATIS 



Kinerja penggunaan Dana Desa difokuskan 

untuk mewujudkan tujuan pembangunan 

Desa: 

 Peningkatan Kualitas Hidup Manusia 

 Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 

 Penanggulangan Kemiskinan 

Arah Kinerja Penggunaan Dana Desa 
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PENDAYAGUNAAN DANA DESA UNTUK 
PENINGKATAN EKONOMI 

KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH  TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI 
2015 



memastikan yurisdiksi Desa 

memastikan kepemilikan Desa atas Aset dan 
Potensi Aset Desa 

memastikan dan menegakkan kewenangan 
Desa berdasarkan hak asal-usul dan 
kewenangan Desa berskala lokal Desa 

menjadikan RPJMDesa, RKPDesa dan DURKP 
Desa sebagai satu-satunya dokumen 
perencanaan di Desa 

Keterpaduan : Satu Desa Satu Perencanaan 
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DESA 

1. penetapan dan penegasan batas desa untuk menjamin kepastian hukum atas aset/ 
kekayaan yang dimiliki Desa :  tanah kas desa, tanah ulayat, hutan desa, mata air desa 

2. penetapan dan penegasan batas desa untuk menjamin ruang perencanaan pembangunan 
Desa 

3. penetapan dan penegasan batas desa untuk menjamin kepastian hukum atas wilayah 
berlakunya peraturan Desa 

4. penataan wilayah /tata ruang Desa Adat untuk pendayagunaan aset-aset desa dan potensi 
aset Desa Adat 

5. perencanaan pengembangan wilayah Desa berbasis aset dengan dukungan data yang 
akurat dan tata ruang desa yang pasti 

KEPASTIAN KEWENANGAN DESA  
BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DESA DAN BERSKALA LOKAL DESA  
MENSYARATKAN ADANYA PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA 



Berbasis Aset :  
Pendayagunaan Sumberdaya Desa (aset dan potensi aset) 

 Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari 

kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lain yang 

sah.  

 Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi 

sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya 

manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya 

ekonomi dan sumber-sumber daya lainnya, yang dapat 

diakses, dikembangkan dan/atau diubah oleh Desa menjadi 

sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi aset 

Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan dan dipergunakan bagi 

kesejahteraan bersama masyarakat Desa. 



Jenis Potensi Aset Desa : 

 sumber daya alam dan lingkungan hidup Desa : tanaman, ternak, 

sumberdaya air, hutan, sungai, laut, pesisir, pasir, batu, embung, tanah dan 

sumberdaya mineral dan energi, dan potensi wisata seperti laut, goa, dan 

pemandangan alam; 

 sumber daya manusia : potensi jumlah orang dan tenaga kerja, tingkat 

pendidikan dan keterampilan masyarakat; 

 sumber daya sosial dan budaya : ilmu pengetahuan dan keterampilan, 

pengetahuan lokal tentang kesehatan, alat dan teknologi di Desa, kearifan 

lokal, kesenian, musik, tari dan olahraga, khazanah kebudayaan dan adat 

istiadat seperti ritual, upacara dan peringatan, cagar budaya, lubuk 

larangan, pola mukim/hidup, pola tanam dan kuliner; 

 sumber daya ekonomi : lumbung pangan dan bibit, hutan adat dan tanah 

atau kawasan ulayat, tanah bengkok dan kas desa, wakaf desa, area 

tangkap dan budidaya ikan, lahan budidaya pertanian dan peternakan, 

pasar Desa, pasar hewan, galangan dan tambatan perahu; dan 

 beragam jenis sumber daya dan sumber daya  lain yang sesuai dengan 

kondisi Desa. 



Pembangunan Desa Terpadu Berbasis Aset 

1. menjabarkan status dan kedudukan aset dan potensi aset Desa dalam  
wilayah yurisdiksi Desa 

2. mendata dan memverifikasi jumlah dan nilai aset dan potensi aset Desa 
3. memetakan dan menata aset dan potensi aset Desa dengan mengacu pada 

rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota 
4. merencanakan pendayagunaan, pemeliharaan, pengembangan dan 

pelestarian aset dan potensi aset Desa 
5. menetapkan arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa secara 

terpadu berbasis aset (pembangunan Desa yang bertujuan) 
6. menyusun produk unggulan Desa berbasis potensi wilayah Desa/kawasan 

perdesaan  yang terpadu lintas matra/dimensi pembangunan Desa 
7. mengintegrasikan perencanaan pembanguan Daerah dan Desa 
8. menyusun RPJMDesa, RKPDesa dan DURKPDesa berbasis arah kebijakan 

perencanaan pembangunan Desa yang terpadu Daerah dan Desa 
9. mengelola pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Desa berdasarkan 

semangat keswadayaan, kegotongroyongan, kerukunan dan kesetiakawanan 
sosial 

10.mendorong akuntabilitas sosial dalam pembangunan Desa 



Penyusunan Arah Kebijakan 

Perencanaan Pembangunan Desa 

1. menjabarkan status dan kedudukan aset dan 
potensi aset Desa dalam  wilayah yurisdiksi Desa; 

2. mendata dan memverifikasi jumlah dan nilai aset 
dan potensi aset Desa; 

3. memetakan dan menata aset dan potensi aset 
Desa dengan mengacu pada rencana tata ruang 
wilayah kabupaten/kota; dan 

4. merencanakan, mendayagunakan, memelihara,  
mengembangkan dan melestarikan aset dan 
potensi aset Desa (pembangunan yang bertujuan 
jangka pendek, menengah dan panjang) 



Penyusunan Produk Unggulan Desa Berbasis 

Potensi Wilayah Desa/Kawasan Perdesaan 

1. pengembangan produk unggulan Desa bersifat terpadu 
lintas matra/dimensi : pembangunan manusia (kapasitas & 
kapabilitas); pendayagunaan sumberdaya, dan 
pembangunan sosial budaya (infrastruktur sosial) 

2. sinergi hulu dan hilir: sumberdaya/bahan baku, modal, 
SDM, produksi, pengelolahan paska produksi, pemasaran 
(rantai pasok yang berkeadilan), kerjasama perdagangan. 

3. kreatif dan inovatif beroriientasi lokal dan global 
4. saling menghidupkan antara kepentingan Desa 

(BUMDesa/BUMDesa Bersama) dengan masyarakat Desa 
(usaha-usaha private) 

5. kerjasama dan pengembangan jaringan antar 
Desa/kawasan perdesaan 
 



Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan 
Desa dan Kabupaten/Kota 

1. mengidentifikasi arah kebijakan perencanaan 
pembangunan daerah kabupaten/kota; dan 

2. menterpadukan arah kebijakan perencanaan 
pembangunan Desa dengan pembangunan daerah 
kabupaten/kota. 

 
Identifikasi atas informasi tentang: 
a. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota; 
b. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;  
c. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; 
d. rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan 
e. rencana program daerah kabupaten/kota yang masuk ke Desa. 



Lingkungan Kondusif: 
Pengintegrasian Pembangunan Daerah dan Desa 

1. penginformasian ancar-ancar pendapatan Desa serta 
program sektoral dan program daerah yang masuk Desa 

2. penyelarasan perencanaan pembangunan Desa dan 
perencanan pembangunan Daerah 

3. menata pengelolaan program/kegiatan pembangunan 
yang masuk Desa : 
a. program sektoral dan program daerah  sebagai 

kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan di 
Desa; 

b. program sektoral dan program daerah  yang diserahkan 
kabupaten/kota untuk diatur dan diurus oleh  Desa; 

c. program sektoral dan program daerah  yang ditugaskan 
kabupaten/kota untuk diurus oleh  Desa. 



 Peningkatan pendapatan desa dari PADesa 

 Peningkatan pendapatan Desa dari 
hibah/bantuan Pihak Ketiga 

 Konsolidasi anggaran pembangunan Desa 
yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi 
dan APBD Kabupaten/Kota melalui 
mekanisme dana transfer untuk masuk ke 
APBDesa 

Lingkungan Kondusif:  

Tata kelola Anggaran Pembangunan Desa 
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PENDAYAGUNAAN DANA DESA UNTUK 
PELAYANAN PUBLIK 

KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH  TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI 
2015 



Sarana 
prasarana 

Desa  

Sarana 
prasarana 
pelayanan 

sosial 
dasar  

Sarana 
prasarana 

usaha 
ekonomi 

Desa  

Sarana 
prasarana 

untuk 
pelestarian 
lingkungan 

Sarana 
prasarana 

untuk 
penanggu-

langan 
bencana 

alam 
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PENGADAAN PENGEMBANGAN PEMELIHARAAN PEMBANGUNAN 
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1 

2 

3 

4 

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, 
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa 

Pengembangan kapasitas masyarakat Desa 

Pengembangan ketahanan masyarakat Desa 

Pengembangan sistem informasi Desa 

Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, 
kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan 
masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas 
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8 

9 

9 

Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup 

Dukungan Permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang 
dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama 

Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi 
dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya 
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8 

10 

Pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak 
ketiga 

Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan 
bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya 

11 
Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan 
analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa 



TERIMA KASIH 


