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Pengantar

Sunaji Zamroni, M.Si
Direktur Eksekutif IRE

Kata “maneges” adalah diksi dalam 
bahasa jawa yang kurang lebih ber-
arti  mencari ketegasan atau me-
negaskan kembali. Kata ini dipergu-
nakan oleh IRE Yogyakarta di peng-
hujung tahun 2015, guna mengajak 
semua pegiat pembaharuan desa di 
Indonesia, untuk mencari ketegasan 
atau mene gas kan kembali paham 
tentang UU No 6/2014 tentang Desa 
(UU Desa). Mengapa maneges desa? 
Dalam refleksi yang dilakukan secara 
internal, pelaksanaan UU Desa sam-
pai tahun kedua masih banyak pihak 
yang me ngalami dis-orientasi dan 
mis-leading. Berpijak pada refleksi 
inilah maka IRE Yogyakarta meng  ajak 
semua kalangan untuk mene  gas kan 
kembali atas paham dan praktik UU 
Desa, Manages Desa.
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Isu-isu krusial dalam pelak sanaan 
UU Desa sampai tahun kedua ini bisa 
diiden tifikasi berikut ini, antara lain; 
1) koordinasi yang belum mantap an-
tar Kementerian dan Lembaga negara 
yang terkait dengan desa, 2) paham 
tentang dua asas utama pengaturan 
desa, asas rekognisi dan subsidiaritas, 
masih banyak yang pahamnya salah, 
3) pemerintahan supradesa masih 
mendudukkan desa sebagai sub  sistem 
pemerintahan da erah kabupaten/kota, 
4) peme  rin  tahan daerah kabupaten/
kota mengabaikan urgensi iden  ti fi kasi 
dan pene tapan daftar kewe na ng an 
desa, 5) kecenderungan menyeder-
hana  kan UU Desa pada isu dana desa 
(uang masuk desa). Bisa jadi pihak lain 
berbeda dan menemukan identifikasi 
isu lain yang dianggap lebih krusial. 
Bagi IRE Yogyakarta,  setidaknya kelima 
isu krusial ini merupakan aspek-aspek 
fundamental yang pada tahun kedua 
ini juga belum tuntas ditangani. Keri-
butan di pusat pada tahun pertama, 
ternyata mengendapkan keeng ganan 
menata koordinasi antar   mereka. Ba-
nyak pihak pun masih keliru dalam me-
mahami dan mempraktikkan dua asas 
utama, terutama saat berelasi dengan 
desa. Bahkan, perhatian publik seakan 
dilokalisir untuk berkutat pada aspek 
dana desa saja, situasi public aware
ness yang mengkhawatirkan.

Memang tahun kedua imple mentasi 
UU Desa ini masih dalam suasana 
transisional. Cara pandang lama atas 
desa belum tuntas ditinggal kan, baik 

pemerintah nasional maupun peme-
rintah subnasional sama saja. Kala-
ngan non pemerin tahan pun masih 
simpang siur dalam mema hami UU 
Desa, sehingga dibutuhkan sinergi 
antar pegiat desa untuk mengawalnya. 
Dalam kon teks inilah IRE Yogyakarta 
tetap berupaya menyumbang penge-
tahuan nya guna memper kuat pema-
ham an, kesadaran dan kete rampilan 
kepada pihak manapun dari Aceh 
sampai Papua. Serangkaian desimi-
nasi telah dilakukan melalui beragam 
bentuk dan jenis kerjasama. Penerima 
man faat kegiatan itu pun beragam, 
mulai dari pemerintah pusat, peme-
rintahan daerah, peme rintah desa, 
perguruan tinggi, masyarakat desa, 
lembaga donor maupun NGO. Riset 
advokasi pun dilakukan untuk mene-
mu  kan capacity gap antar daerah, an-
tardesa, dan antara desa dengan dae-
rah. Bahkan, inisiasi untuk meng e m       -
bang kan regulasi teknis di tingkat nasi-
onal, daerah dan desa pun diupayakan 
IRE Yogyakarta, agar pe laksa  na  an UU 
Desa berlangsung secara produktif.

Kesan bahwa energi IRE Yogya karta 
banyak terserap untuk memperhati-
kan isu desa dan UU Desa, tidak bisa 
dielakkan. Dalam rencana strategis 
kami memandatkan, bahwa isu vil
lage reform diletakkan sebagai cross 
cutting issues, selain isu poverty re
duction, diantara tiga klaster yang 
menjadi fokus utama dalam mengem-
bangkan lembaga advocacy think tank 
di Indonesia. Artinya, tahun 2015 ini 
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Kata Pengantar

kami tetap mengembangkan diri dan 
berkontribusi aktif mengembangkan 
pengetahuan untuk kebijakan melalui 
tiga klaster tersebut, dimana isu desa 
menjadi isu penghubungnya. Ada 
beragam upaya kontribusi aktif kami 
di tiga klaster tersebut yang bisa di-
laporkan dalam buku annual report 
2015 ini, selain tentu laporan terkait 
kontribusi IRE dalam isu pelaksanaan 
UU Desa. Pelaporan secara rutin tahu-
nan ini penting kami lakukan sebagai 
bentuk pertangungjawaban IRE Yogya-
karta kepada publik. Karena itu, dalam 
buku ini tidak sekedar kegiatan yang 
kami uraikan, namun perolehan dana 
dan penggunaannya pun kami papar-
kan setelah diaudit oleh kantor audit 
independen.

Tahun 2015 merupakan etape awal 
pemerintahan Presiden Jokowi ini 
menjalankan Program Nawa Cita. Kita 

semua tahu bahwa salah satu nawa 
citanya adalah membangun Indonesia 
dari pinggiran dan desa. IRE Yogyakar-
ta tentu berposisi tetap kritis dalam 
berelasi dengan rejim pemerintahan 
ini, dengan cara terus mengkritisi ke-
bijakan dan kinerja organisasi pemer-
intahan di pusat, daerah dan desa, 
melalui riset, pro duksi pengetahuan 
dan advokasi kebijak an. Posisi critical 
partnership ini menjadi strategi kami 
sejak didirikan tahun 1994 dan akan 
terus dijaga oleh para warga IRE Yog-
yakarta. Akhir kata, hanya kerja keras, 
dedikasi yang teruji serta paseduluran 
yang guyup rukun antarwarga IRE, per-
an lembaga ini tetap eksis dan berkon-
tribusi bagi desa, bangsa dan negara. 
Terima kasih kepada semua peneliti 
IRE, staf administrasi dan keuangan, 
serta staf pendukung lainnya atas ker-
jasama selama tahun 2015 ini. 
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UUDesa  : Undang-Undang Desa

NGO : Non Governmental   
   Organization

KSI : Knowledge Sector Initiative

SOP : Standar Oprasional   
   Prosedur

SBU : Standar Biaya Umum 

OMS : Oragnisasi Masyarakat Sipil

KPU : Komisi Pemilihan Umum

PT  : Perseroan Terbatas

PRN : Policy Research Network

PP : Peraturan Pemerintah

Kemendesa,PDTT : Kementrian Desa,   
  Pembangunan Daerah  
   Tertinggal dan Transmigrasi

Daftar Singkatan



XIII

LA
PO

R
A

N
 T

A
H

U
N

A
N

 IR
E 

20
15

RKP Desa : Rencana Kerja Pemerintah Desa

STBM : Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Musrenbang  : Musyawarah Rencana Pembangunan 

ILO : International Labour Organization

FGD : Focus  Group Discussion

SMP : Sekolah Menengah Pertama

SD : Sekolah Dasar

UMP : Upah Minimum Provinsi

PAD : Pendapatan Asli Desa

BUMDesa  : Badan Usaha Milik Desa

DPR : Dewan Perwakilan Rakyat

DPD : Dewan Perwakilan Daerah

DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

PPS : Panitian Pemungutan Suara

KPPS : Kelompok Penyelenggara Pungutan Suara

PKPU : Peraturan Komisi Pemilihan Umum

KPUD : Komisi Pemilihan Umum Daerah

CCES : Center For Civic Engagement Studies

Musdes  : Musyawarah Desa

RPJMDesa  : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

BPD : Badan Pemerintah Desa

SDM : Sumber Daya Manusia

APB : Anggaran Pendapatan Belanja

SIKUDES  : Sistem Informasi Keuangan Desa
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SHAW : The sanitation, Hygiene and Water Programme

STBM : Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

NTT : Nusa Tenggara Timur

Pemdes  : Pemerintah Desa

PAUD : Pendidikan Anak Usia Dini

KPIBU : Kelompok Pendukung Ibu

BPMK : Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung

Bappeda  : Badan Perencanaan Daerah

RPJMK : Rencana Pembangunan Jangka Menengah   
   Kampung

SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah

APBK : Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung

KPPS : Komisi Penyelenggara Pungutan Suara

PPS : Panitia Pemungutan Suara

PPK : Panitia Pemilihan Kecamatan

Dapil : Daerah Pemilihan 

USAID : United State Agency For Internasional   
   Development

CSO : Civil Society Organization

Bappenas  : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

KPPOD : Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah

BG : Budi Gunawan

ADD : Alokasi Dana Desa

PNPM : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Desa

KPK : Komisi Pemberantasan Korupsi
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1
Bab

Tahun 2014 adalah tahun politik. Hajatan pemilihan 
umum legislatif serta presiden dan wakil presiden 
telah menyedot sebagian besar energi bukan hanya 
para elit politik namun juga masyarakat. Tak pelak, 
UU Desa yang diundangkan pada awal tahun 2014 
seperti mengalami fase penundaan dalam implemen-
tasinya. Akibatnya, meskipun pemerintah pusat telah 
membuat beberapa regulasi turunan namun dalam 
praktiknya banyak daerah yang gagap dalam menin-
daklanjutinya. Sebagian besar mereka kebingungan 
karena tidak tahu bagaimana rute implementasi mes-
ti dilakukan. Di tahun 2014, implementasi UU Desa 
mengalami kemampatan.

Masuk tahun 2015, sayangnya, kebanyakan peme-
rintah daerah masih pasif. Kesadaran untuk segera 
membangun fondasi kokoh agar UU Desa bisa segera 
dilaksanakan sesuai arah, nilai, dan semangat yang 
terkandung di dalamnya belum segera dilakukan. 
Kondisi seperti ini dapat dilihat dan diukur dari belum 
banyaknya pemerintah daerah yang membuat per-

Pendahuluan
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aturan bupati/walikota yang bisa dija-
dikan sebagai pijakan oleh desa untuk 
merumuskan kewenangan yang bisa 
dijalankan.

Secara politik, hal itu bisa dibaca se-
bagai suatu kesengajaan karena nalar 
yang dibangun dalam UU Desa seperti 
mengurangi sebagian kewenangan 
yang selama ini dimiliki kabupaten. 
Kita tahu, kewenangan pasti memiliki 
kaitan erat dengan program-program 
pembangunan. Dan, menjalankan pro-
gram pembangunan berarti angga ran 
dan tambahan pemasukan.

Di sisi lain, keterlambatan daerah bisa 
jadi karena memang mereka tidak me-
mahami bagaimana langkah-langkah 
mesti disusun. Sementara, sosiali-
sasi dari pemerintah pusat tentang 

UU Desa masih minim dilakukan. Be-
lum lagi adanya 2 kementerian yang 
“membawahi” desa, yaitu Kementrian 
Desa, Pem bangun an Daerah Terting-
gal dan Transmigrasi serta Kementrian 
Dalam Negeri.  Kalau kami kebingunan 
dan ingin berkonsultasi, kepada siapa 
kami mesti bertanya? Begitu kira-kira 
suara yang kerap disampaikan oleh 
pemerintah daerah terkait dualisme 
kementerian tersebut.

Situasinya memang kompleks, namun 
UU Desa mesti didorong agar te-
rus melaju dan memandu tatakelola 
pemerintahan, pembangunan, dan 
pemberdayaan desa. Sepanjang ta-
hun 2015, sebagai lembaga think tank 
advocacy yang turut men dorong lahir-
nya UU Desa, IRE seperti mengemban 
tanggung jawab moral agar UU Desa 

Dok IRE
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Penguatan Kapasitas Lem
baga dan Riset Advokasi

1
segera terimplementasikan dengan ti-
dak keluar dari nalar, nilai, dan seman-
gat yang terkandung di dalamnya.

Dari beragam agenda yang dilaku-
kan bekerjasama dengan banyak 
lembaga, aktivitas dan kegiatan yang 
IRE kerjakan diproyeksikan agar desa 
segera melakukan langkah-langkah 
strategis mengimplemenasikan UU 
Desa. Fondasi dasarnya, desa penting 
memahami perubahan kedudukan 
dan kewenangannya serta memiliki 
pemahaman dan keterampilan dan 
menyusun RPJMDesa dan APBDesa. 
Di sisi lain, pemerintah daerah mesti 
segera menyusun peraturan bupati/
walikota sebagai pijakan dasar bagi 
desa untuk menentukan kewenangan-
kewenangan yang bisa dijalankan.

Tujuan lahirnya UU Desa adalah 
mendorong desa memiliki kedaula-
tan secara politik dan kemandirian 
secara ekonomi. Untuk mewujudkan-

nya desa tentu tidak bisa melakukan-
nya sendiri. Kabupaten memiliki tang-
gung jawab menghadirkan enabling 
environ ment yang memungkinkan UU 
Desa dapat diterjemahkan secara baik 
di tingkat desa, tanpa mengabaikan 
asas rekognisi dan subsidiaritas yang 
menjadi semangatnya. Desa berdau-
lat merupakan pengejawantahan asas 
rekognisi dan juga pasal 5 dalam UU 
Desa yang menegaskan bahwa desa 
berkedudukan di wilayah kabupaten/
kota. Pasal 5 ini menegaskan bahwa 
desa tidak lagi sub ordinat kabupaten. 

Sementara konsepsi desa mandiri 
merupakan penjabaran dari asas 
kemandirian dimana desa memiliki 
kemampuan untuk memenuhi dan 
mengelola kebutuhannya sendiri. Ke-
mandirian desa ini juga ditopang oleh 
pasal 18-22 UU Desa yang menegas-
kan bahwa desa memiliki kewenangan 
lokal berskala desa dan kewenangan 
berdasarkan hak asal usul.

Dok IRE
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Penguatan Kapasitas Lem

baga dan Riset Advokasi

Dalam konteks pembangunan, UU 
Desa juga telah merubah secara 
funda mental paradigma pemba ngu-
n  an yang selama ini berlangsung. 
Pendekatan dari atas dengan jargon 
memba ngun desa dengan UU No. 6 
tahun 2014 ini direvisi dengan para-
digma baru, yaitu ‘desa membangun’.  
Apa makna dari perubahan tersebut? 
Membangun desa adalah pendekatan 
pembangunan dari atas (top down). 
Program pembangunan desa lebih 
banyak ditentukan dari atas (pusat, 
provinsi, dan kabupaten/kota). Desa 
hanya menjadi obyek program-pro-
gram pembangunan pemerintah su-
pra desa tanpa ada keberdayaan dari 
desa untuk menentukan arah pem-
bangunannya sendiri. 

Sementara, desa membangun adalah 
paradigma pembangunan dari desa, 
oleh desa, dan untuk desa. Dengan 
demikian desa bisa menentukan arah 
tujuan pembangunannya sendiri, se-
suai kewenangan yang dimiliki. Peng-
hormatan terhadap desa sebagai sub-
yek pembangunan terlihat dari dijadi-
kanya Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa (RPJMDesa) sebagai 
satu-satunya dokumen rujukan pem-
bangunan di tingkat desa. 

Annual report 2015 yang saat ini be-
rada di tangan Saudara adalah sema-
cam nukilan perjalanan yang meng-
gambarkan aktivitas IRE sepan jang ta-
hun 2015. Pada Bab 1 kami suguhkan 
upaya-upaya kami dalam melakukan 
peningkatan kapasitas secara internal, 
upaya kami untuk memperteguh diri 
sebagai lembaga think tank advocacy 
mewarnai proses advokasi kebijakan 
di tingkat pusat maupun daerah. 

Di bab 3 kami menarasikan aktivitas 
pelatihan kami lakukan bekerjasama 
dengan berbagai lembaga. Sebagian 
besar pelatihan yang kami lakukan 
tujuannya adalah untuk mendorong 
kabu paten dan desa segera menyiap-
kan diri dalam mengimplementasi  kan 
UU Desa. Adapun di bab 3 kami saji-
kan kontribusi IRE dalam mempro-
duksi pengetahuan yang bersumber 
dari penelitian maupun refleksi kami 
ter hadap berbagai program yang telah 
kami lakukan. Termasuk di dalamnya 
upaya kami mengkomunikasikan pro-
duk pengetahu an yang telah kami buat 
kepada para pembuat kebijakan. Ha-
rapannya produk pengetahuan yang 
kami buat tersebut digunakan sebagai 
referensi oleh para pembuat kebijakan 
baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dok IRE



6

LA
PO

R
A

N
 T

A
H

U
N

A
N

 2
01

5 
IR

E

2
Bab

Bab ini menampilkan corak penting dari wajah IRE 
sebagai lembaga advocacy think tank. Tidak hanya 
mumpuni dalam menjalankan berbagai program atau 
kegiatan tetapi juga mampu mewarnai proses advo-
kasi dengan menyajikan sejumlah rumusan kebija-
kan berbasis pada laporan penelitian yang dilakukan. 
Rumu san kebijakan ini ditujukan untuk berbagai level 
pemerintah mulai dari pemerintah desa, pemerintah 
kabupaten hingga pemerintah Pusat. Setiap narasi 
program berisi latar belakang, tujuan, pelajaran ber-
harga hingga rekomendasi. Sebagai bukti kegiatan, 
dilengkapi pula berbagai produk pengetahuan yang 
dihasil kan dari program penelitian.

Penguatan Kapasitas 
Lembaga dan Riset 
Advokasi



7

1
Preface

LA
PO

R
A

N
 T

A
H

U
N

A
N

 2
01

5 
IR

E

2

Penguatan Kapasitas Lem
baga dan Riset AdvokasiA. “Meneguhkan 

Komitmen Menjadi 
Advocacy Think Tank” 
– KSI-DFAT (Knowledge 
Sector Initiative-The 
Department of Foreign 
Affairs and Trade)  

Latar belakang
Dalam tiga tahun terakhir, Institute 
for Research and Empowerment (IRE) 
terus melakukan transformasi kelem-
bagaan dari lembaga riset menjadi 
lembaga advo cacy think tank. Konse-
kwensinya, IRE tidak hanya berkutat 
pada aspek penyaji an hasil penelitian 
tetapi juga menjadi jembatan antar 
pihak guna berkontribusi pada pe-
nyusunan kebijakan yang bersandar 
pada hasil peneliti  an. Hal ini dilaku-
kan sebagai aktualisasi visi IRE sebagai 
organi sasi masyarakat sipil yang aktif 
mengembangkan pengetahuan demi 
mempengaruhi kebijakan strategis 

menuju terwujud nya negara kuat dan 
masyarakat lokal yang mandiri.  

Salah satu kebijakan strategis yang IRE 
tekuni adalah tentang Desa. IRE fokus 
pada berbagai upaya guna mendu-
kung terwujudnya Desa yang mandiri, 
demokratis, dan sejahtera. Kerja-kerja 
produksi pengetahuan IRE—untuk 
advokasi kebijakan—dilakukan ber-
iringan dengan upaya pengembangan 
kapasitas organisasi guna mendukung 
kinerja organisasi dan pengemba-
ngan kapasitas staf agar menghasilkan 
produk pengetahuan yang berkualitas 
dan strategi advokasi yang efektif.

Rangkaian Kegiatan
Beberapa kegiatan penting skema 
core fund program Knowledge Sector 
Initiative (KSI) telah IRE laksanakan 
guna mendukung performa lembaga 
sebagai advocacy think tank. Per
tama, kegiatan penguatan kapa sitas 

Dok IRE
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kelembagaan. Salah satunya, pengem-
bangan standar operasional prosedur 
(SOP), yaitu SOP tentang Kebijakan 
Umum Pengelolaan Proyek, SOP ten-
tang Penelitan, dan SOP Pengelolaan 
Keuangan, yaitu Standar Biaya Umum 
(SBU) yang dipakai sebagai standar 
pengajuan proposal ke donor dan 
honor pengelolaan proyek serta ke-
giatan. Selain itu, guna meningkatkan 
kualitas sistem keuangan organisasi, 
tim keuangan IRE juga mengikuti pela-
tihan software akuntansi manager. 
Peningkatan kapasi tas itu dilakukan 
kepada staf adminis trasi dan keuangan 
agar semakin memiliki pengetahuan 
dan ketrampilan dalam mendukung 
kinerja lembaga. Selain itu, dukungan 
IRE untuk peningkatan kapasitas juga 
diberikan dalam bentuk beasiswa 
studi pasca  sarjana dan berbagai pela-
tihan. Bea  siswa studi pascasarjana 
telah menghasil kan beberapa master 
dan doktor.

Kapasitas dalam melakukan pene-
litian juga diasah dengan melakukan 
kegiatan riset bertema Pengemba-
ngan Ekonomi Lokal. Selain itu, IRE 
mengembangkan kerjasama dengan 
berbagai pihak baik dari kalangan 
pemerintah, swasta, donor dan organ-
isasi masyarakat sipil (OMS). Sebagai 
contoh, dengan pemerintah dilakukan 
dengan Pemda Gunungkidul dan KPU 
Yogyakarta, swasta dilakukan dengan 
PT. Semen Indonesia Pabrik Tuban, 
dan OMS dilakukan dengan Plan In-
donesia, SIMAVI dan Policy Research 

Network (PRN). Review renstra juga 
dilakukan guna memetakan apa yang 
sudah dicapai dan apa saja yang be-
lum dilakukan. Termasuk didalamnya 
adalah memetakan sejumlah tanta-
ngan, hambatan, kelemahan, hingga 
yang menjadi keuanggulan, dan sete-
rusnya. 

Kedua, mengkomunikasikan ha-
sil penelitian. Kegiatan ini meliputi 
sesi audiensi ke Bappenas di Jakarta, 
penerbit an buku “Desa Mengembang-
kan Peng hidupan Ber kelanjutan”, pen-
ulisan dan penerbitan Modul Sekolah 
Desa, penulisan dan peberbitan Ma-
jalah Flamma Review, dan serial dis-
kusi bulanan yang mengangkat isu-isu 
lokal dan nasional di Sanggar Pengeta-
huan IRE “Joglo Winasis”. 

Ketiga, IRE juga berikhtiar merawat 
dan mengembangkan jaringan. Se-
lain menghadiri undangan dari mitra 
dan jaringan, IRE juga menggelar ke-
giatan-kegiatan tambahan yang bisa 
menjaga kualitas “kekancan” dengan 
jaringan. Misalnya, IRE menggelar 
kegiatan nasional “Dialog Kebijakan 
Mem pertemukan Pengetahuan dan 
Kebijakan Implementasi UU Desa” dan 
“Seminar Nasional Refleksi Dua Tahun 
UU Desa” yang melibatkan seban-
yak mungkin jaringan IRE. Kegiatan- 
kegiatan tersebut terbukti meningkat-
kan kapasitas IRE baik internal maupun 
eksternal serta berkontribusi dalam 
meningkatkan kinerja IRE dalam mem-
pengaruhi kebijakan. 
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Keempat, IRE juga selalu berupaya 
memantau dan memahami proses pe-
ngambilan kebijakan. IRE terus beru-
paya melibatkan diri dalam proses-
proses pengambilan kebijakan di aras 
lokal dan nasional. Upaya pelibatan 
kebijakan di tingkat pusat dilakukan 
kepada Kementerian Desa, Pemba-
ngunan Daerah Tertinggal dan Trans-
migrasi. IRE telah melakukan kajian 
kritis terhadap PP No. 43/2014 dan 
hasilnya diserahkan langsung kepada 
Menteri untuk menjadi rujukan dalam 
revisi PP tersebut. Di level pusat, IRE 
melakukan serial diskusi dengan Men-
teri dan perwakilan Kementerian Desa, 
PDTT. Di tingkat daerah dilakukan 
Kabupaten Gunungkidul-DIY dalam 
bentuk serial diskusi menindaklanjuti 
kerjasama IRE dengan kabupaten ini. 
Hasilnya, input IRE ditindaklanjuti Ka-
bupaten Gunungkidul dalam bentuk 
Surat Edaran Bupati tentang Petunjuk 
Teknis RKP Desa 2016. 

Melalui kerjasama dengan Plan Indo-
nesia, dilakukan advokasi di lima kabu-
paten lokasi program Plan di Provinsi 
Nusa Tenggara Timur, meliputi Kabu-
paten Sabu Raijua, Kupang, Ngada, 
Ende dan Manggarai. Metode advokasi 
melalui pelatihan STBM (Sanitasi Total 
Berbasis Masyarakat) dalam Musya-
warah Perencanaan Pembangun an 
Kecamatan untuk memberikan pema-
haman secara rinci terkait proses pe-
laksa  naan Musrenbang Kecamatan 
dan kemampuan untuk mengadvo-

kasikan serta memastikan isu STBM 
masuk ke dalam hasil Musrenbang Ke-
camatan dan Musrenbang Kabu paten 
sebagai isu prioritas. 

Pelibatan kebijakan di tingkat desa 
dilakukan melalui pendam pingan di 
tiga desa mitra IRE: Desa Mertelu (Gu-
nungkidul-DIY), Pendowo harjo (Sle     -
man -DIY), dan Merto yu dan (Mage  -
lang-Jawa Tengah). Kegiatan pen dam-
pi  ng an itu dikhususkan dalam konteks 
implementasi UU Desa, khusus nya 
dalam tata kelola pemerin tah an dan 
inte grasi spirit transformatif UU Desa 
serta regulasi turunannya. Bentuk asis-
tensi yang telah diberikan, selain pela-
tihan-pelatihan peningka tan kapa si tas 
dan sosialisasi substansi regu lasi desa, 
juga dengan membuka kesempa tan 
konsultasi bagi desa-desa mitra yang 
ingin memecahkan masalah nya. Di 
samping itu, IRE terus berupaya me-
mantau perkembangan desa-desa mi-
tra tersebut dengan cara selalu meli-
batkannya itu dalam kegiatan-kegiatan 
IRE yang relevan de ngan isu-isu desa. 
Dengan demikian, IRE bisa mem-
peroleh perkembangan dari tiga desa 
mitra tersebut. Pada fase berikutnya, 
IRE akan menambah jumlah desa mi-
tra ini. 

Pelajaran Berharga 
Rangkaian kegiatan selama 2015 ini 
telah memberikan banyak hal positif 
bagi perkembangan organisasi IRE, 
utamanya sebagai lembaga advocacy 
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think tank yang baru tumbuh dan 
mengembangkan diri. Pelajaran ber-
harga yang dapat ditarik dari proses 
enerjik selama satu tahun itu, an-
tara lain: Pertama, konsistensi dalam 
mengembangkan pengetahuan dan 
memperjuangkan untuk kepenti ngan 
publik adalah modal utama untuk 
mempengaruhi kebijakan. Kedua, je-
ja ring dan komunikasi kebijakan me-
rupa kan sarana yang efektif untuk 
menghubungkan pengetahuan yang 
berkualitas dengan agenda kebijakan. 
Ketiga, metode transfer of knowledge 
yang informatif dan komunikatif akan 
mem berikan hasil yang maksimal bagi 
kelom pok sasaran kebijakan nasional 
yang berada di pelosok daerah.

Rekomendasi
Bertolak dari tiga pelajaran berharga 
tersebut, IRE ber komitmen mengem-

bangkan pengetahuan dan tra disi 
berpengetahuan, serta konsis ten ber-
juang mempengaruhi kebi jakan untuk 
kepentingan publik. Tradisi berpenge-
tahuan itu akan membentuk karakter 
dan etos kerja IRE sebagai lembaga ad
vocacy think tank yang semakin kredi-
bel dalam mempengaruhi kebijakan 
publik. IRE juga musti merawat dan 
sekaligus mengembangkan jari ngan. 
Kekuatan jaringan terbukti mampu 
menguatkan dan men sukseskan IRE 
dalam mempe ngaruhi kebijakan pu-
blik. Selain itu, IRE berikhtiar meng-
em  bangkan metode advokasi yang 
lebih baik serta mengikuti di namika 
pembuatan kebijakan yang sema-
kin menantang. Tidak ketinggalan, 
metode transfer of knowledge yang 
informatif dan komunikatif akan terus 
digunakan dalam mempengaruhi pe-
rubahan kebijakan. 

Dok IRE
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B. “Pemetaan Pekerja 
Rumahan, Pekerja di 
Rumah, dan Pekerja 
Berkebutuhan Khusus 
di Jawa Tengah dan 
D.I Yogyakarta” – ILO-
MAMPU 

Latar Belakang 
Diantara potret masyarakat tidak ber-
daya dan rentan yang sering kita temui 
adalah pekerja rumahan, pekerja di 
rumah, dan pekerja berkebutuhan 
khusus. Pekerja rumahan, disebut 
sebagai pekerja subkontrak (putting 
out system) di Indonesia, merupa-
kan kategori pekerja rentan, dimana 
ma yoritas pekerja rumahan adalah 
perempuan. Mereka terutama bekerja 
untuk menghasilkan produk dalam 
rumah mereka sesuai dengan spe-
sifikasi dari pemberi kerja atau sub-
kontraktor. Karena tidak diakui sebagai 
pekerja, mereka tidak memiliki akses 

terhadap perlindungan hukum dan so-
sial serta rentan terhadap eksploitasi. 
Tidak jauh berbeda dengan pekerja 
rumahan adalah apa yang dialami oleh 
pekerja berkebutuhan khusus. Mereka 
sering menghadapi berbagai masalah, 
diantaranya yang akut adalah stigma 
terkait keterbatasan mobilitas. 

Menyadari pentingnya mempro mo-
si kan pekerjaan yang layak untuk 
semua, termasuk bagi berkebutuhan 
khusus, sangat menarik untuk meng-
umpulkan data tentang jumlah kasus 
(prevalensi), karakteristik, dan kondisi 
kerja pekerja rumahan termasuk pe-
kerja rumahan berkebutuhan khusus 
untuk mendokumentasikan dan me-
mahami hambatan untuk pekerjaan 
yang layak yang mereka alami. Riset ini 
didesain untuk mengumpulkan data 
tentang prevalensi pekerja rumahan 
dan kondisi umum kerja, mengumpul-
kan lebih banyak informasi mendalam 
tentang karakteristik kehidupan dan 

Dok IRE
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kondisi kerja pekerja rumahan melalui 
pemetaan pekerja rumahan dan pe-
kerja berkebutuhan khusus. 

Tujuan
Penelitian ini bertujuan mengumpul-
kan data primer melalui survei dan 
FGD dari responden terpilih di Propinsi 
Jawa Tengah dan Yogyakarta. Hasilnya 
dipakai untuk membuat laporan pene-
litian perempuan pekerja rumahan 
dan pekerja berkebutuhan khusus di 
Propinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta. 
Laporan awal ini diharapkan menjadi 
input bagi lembaga-lembaga pemerin-
tah untuk mengembangkan kebijakan 
dan program yang efektif menyele-
saikan persoalan lapangan pekerjaan 
yang dihadapi para pekerja rumahan 
dan pekerja berkebutuhan khusus. 
Selain itu, laporan ini bisa menjadi 
instrumen bagi organisasi masyarakat 
sipil dalam mengembangkan program 
dan layanan yang tepat untuk men-
dukung pekerja rumahan dan pekerja 
berkebutuhan khusus. 

Metode penelitian yang digunakan 
adalah dengan melakukan pemetaan 
horisontal dan pemetaan vertikal. 
Pemetaan horizontal dilaksanakan me-
lalui wawancara dan FGD. Sedang kan 
pemetaan vertikal dilakukan dengan 
wawancara kepada pemberi kerja dan 
subkontraktor tentang pengalaman 
meli bat kan pekerja rumahan. Adapun 
survei dilakukan di 29 kecamatan di 
9 kabupaten di provinsi Jawa Tengah 

serta 3 kecamatan di 2 kabupaten di 
provinsi D.I Yogyakarta. 

Aktivitas
Rangkaian kegiatan dalam penelitian 
ini diawali dengan pengurusan ijin 
penelitian dan perekrutan enumera-
tor. Pengumpulan data melaui wawa-
ncara individual dan FGD.  Wawancara 
individual dengan menggunakan kue-
sioner ter struktur dilakukan kepada 
pekerja perempuan rumahan terma-
suk pekerja rumahan berkebutuhan 
khusus. Wawancara juga dilakukan 
kepada pemberi kerja/Subkontraktor. 
Pengum pulan data dilaksanakan oleh 
enumerator. Wawancara juga dilaku-
kan kepada parapemberi kerja dan 
subkontraktor. FGD akan dilakukan 
di 5 Kabupaten, yaitu Kebumen, Je-
para, Kudus, Purbalingga, dan Bantul 
(Yogyakarta) dengan pekerja perem-
puan rumahan dan 5 kali FGD dengan 
perempuan berkebutuhan khusus. 

Setelah melalui wawancara dan FGD, 
input data dilanjutkan dengan ke-
giatan pemrosesan dan analisis varia-
bel-variabel yang diteliti. Kegiatan di-
lakukan dalam diskusi terbatas. Tahap 
selanjutnya adalah penulisan laporan 
pendahuluan (preliminary report) 
hasil temuan tiap provinsi melalui ke-
giatan lokatulis penulisan laporan pen-
dahuluan hasil temuan per provinsi 
daerah penelitian. Kegiatan ini diakhiri 
dengan penulisan dan penyampaian 
Laporan Akhir kepada ILO/MAMPU se-
bagai laporan final.
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Pelajaran Berharga
Studi ini mengungkapkan bahwa as-
pek rendahnya tingkat kesejahteraan 
merupakan salah satu faktor perem-
puan bekerja sebagai pekerja ruma-
han dengan upah yang sangat ren-
dah dalam rangka membantu suami 
dan memenuhi kebutuhan hidup 
sehari-hari. Relasi gender yang tidak 
seimbang dalam kultur patriarki yang 
meletakkan tanggungjawab terhadap 
urusan domestik ada pada perempuan 
berdampak pada beban kerja domes-
tik yang ditanggung oleh perempuan 
jauh lebih besar. 

Persoalan lain yang tidak kalah penting 
adalah rendahnya tingkat pendidikan 
dan ketrampilan ditemukan bahwa 
mayoritas pendidikan pekerja rumah-
an adalah SMP dan SD yang tidak cu-
kup untuk mengakses jenis pekerja an 
formal. Dimensi pendidikan ini mem-
buat pilihan bekerja sangat terbatas 
dan yang paling rasional yang bisa di-
lakukan oleh perempuan adalah men-
jadi pekerja rumahan, di mana mereka 
bisa bekerja sambil mengurus rumah 
tangga. 

Selain itu, pemerintah belum bekerja 
maksimal untuk memperbaiki nasib 
perempuan pekerja rumahan. Hal ini 
ditunjukkan dengan belum adanya 
regulasi yang secara spesifik diperun-
tukkan bagi pekerja rumahan sehingga 
menyebabkan posisi mereka sangat 
rentan. Pekerja rumahan memiliki po-
sisi tawar yang lemah terutama dalam 

pengupahan. Bahkan lebih dari itu, 
penentuan besaran upah seringkali di-
tentukan secara sepihak oleh pemberi 
kerja dan jauh di bawah Upah Mini-
mum Provinsi (UMP). 

Selain itu, perempuan pekerja rumah-
an identik dengan perempuan yang 
tidak memiliki pekerjaan formal tetap 
dan rata-rata hidup dalam kategori 
keluarga pra sejahtera. Sebagai pe-
kerja rumahan, kelompok ini bisa di-
kategori kan sebagai kelompok ren tan 
karena ketidakpastian pekerja an, jenis 
kontrak, kepemilikan kerja, per mulaan 
menjadi pekerja rumahan. Pekerja 
rumahan juga memiliki tingkat keren-
tanan yang tinggi, di mana mereka 
tidak memiliki kepastian terhadap sta-
tus mereka serta posisi tawar yang le-
mah, mengingat tidak adanya kontrak 
kerja antara pekerja rumahan dengan 
perusahaan. Hal ini ditengarai karena 
minimnya perlindungan hukum bagi 
pekerja rumahan, mengingat tidak 
banyak regulasi yang secara spesifik 
menyebutkan hak-hak pekerja ruma-
han. 

Dok IRE
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Rekomendasi
Merujuk pada laporan penelitian, ada 
beberapa rekomendasi yang diaju-
kan. Pertama, peningkatan kapasi tas 
bagi para pemangku kepenting an dan 
membuka ak ses bagi pekerja rumahan 
agar mampu men dapatkan pekerjaan 
yang lebih baik. Kedua, pengemba-
ngan lembaga pasar tenaga kerja yang 
berfungsi sebagai sarana penyaluran 
tenaga kerja, mendapatkan informasi 
ten  tang ke tenaga kerjaan, memperte-
mukan pen    cari kerja dan orang atau 

lembaga yang mem  butuhkan tenaga 
kerja. Ketiga, perlunya kebijakan dan 
regu lasi dalam rangka perlindungan 
hukum bagi pekerja rumahan. Keem
pat, advokasi dan berbagi pengeta-
huan oleh mitra lokal untuk memberi-
kan kemudahan bagi pekerja rumahan 
dan meningkatkan kesejahteraannya. 
Kelima, memberi ruang bagi pekerja 
rumahan untuk berserikat guna mem-
perkuat pengetahuan dan posisi tawar 
pekerja rumahan, baik terhadap nega-
ra maupun perusahaan. 
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C. “Memperkuat 
Kelompok Marginal 
dan Perempuan Desa 
untuk Mengembangkan 
Peng hidupan Berkelan-
jutan Berbasis Aset” - 
OXFAM

Latar Belakang
Setelah dua tahun implementasi UU 
Desa, perbincangan tentang desa 
semakin marak. Isu yang dibahas 
merentang mulai dari keuangan, ke-
wenangan hingga aset desa. Dari 
sekian isu tersebut, salah satu yang 
menarik didalami adalah pengelolaan 
dan pemanfaatan aset desa. Adanya 
pengakuan dan penghormatan ke-
pada desa dalam pengelolaan aset ini 
merupakan peluang besar mendorong 
kemandirian ekonomi desa guna me-
ningkatkan kesejahteraan masya rakat 
dan Pendapatan Asli Desa (PAD).

Dinamika desa dalam pengelolaan 
aset terutama sumber daya alam dan 
finansial memang cukup beragam, ada 
desa yang sangat kuat dalam mendo-
rong pengembangan ekonomi lokal, 
mulai dari melakukan identifikasi aset 
hingga memanfaatkannya, namun ada 
juga Desa yang belum melakukan apa-
apa pasca UU Desa, termasuk belum 
melakukan identifikasi aset. Padahal, 
jika desa patuh dengan UU Desa dan 
melakukan identifikasi aset, maka be-
sar kemungkinkan ber bagai kelompok 
warga terutama kelompok marjinal 
di desa bisa ikut mengakses agar bisa 
memanfaatkan aset desa tersebut. 
Karena itulah, isu demokratisasi dalam 
pengelolaan aset pun menjadi pen-
ting untuk mendorong inklusifitas dan 
akuntabilitas atas penge lolaan aset 
desa. 

Terkait dengan isu tersebut, IRE Yogya-
karta atas dukungan OXFAM melaku-

Dok IRE
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kan studi yang memotret peran ke-
lompok marginal dan perempuan desa 
dalam mengembangkan peng hidupan 
berkelanjutan berbasis aset desa di 
Desa Lendang Nangka-Kabupaten 
Lombok Timur; Desa Salubomba-
Kabu paten Donggala; Desa Gadungan-
Kabupaten Blitar dan Desa Sungai 
Kakap-Kabupaten Kubu Raya. Ada dua 
hal penting yang diamati; Pertama, 
sejauh mana tantangan yang dihadapi 
oleh desa dalam pengelolaan aset, ter-
masuk soal daya dukung kebijakan su-
pra desa hingga masalah yang terkait 
dengan pengetahuan dan kapasitas. 
Kedua, praktek pengelolaan aset se-
bagai strategi sustainable livelihood. 
Ketiga, peran kelompok marjinal dan 
perem puan dalam pengelolaan aset 
dan dampaknya bagi peningkatan ke-
sejahteraan mereka.

Tujuan
Proyek penelitian ini bertujuan untuk 
melakukan identifikasi praktik baik dan 
buruk tentang tata kelola aset desa, 
meningkatkan kapasitas perempuan 
dan kelompok marginal desa untuk 
terlibat aktif di dalam proses demokra-
si lokal untuk pengembangan ekonomi 
lokal yang berbasis aset desa serta 
mengembangkan Badan Usaha  Milik 
Desa (BUMDesa) yang mengelola aset 
desa dan melibatkan perempuan dan 
kelompok marginal. 

Rangkaian Kegiatan
Proyek ini dilaksanakan selama dalam 
kurun waktu 6 bulan, dari Oktober 
2015 dan berakhir pada Maret 2016. 
Ada beberapa kegiatan yang dilakukan 
pada tahun 2015. Pertama, tahap per-
siapan, dimana pada fase ini diawali 
dengan kegiatan team building yang 
bertujuan untuk internalisasi desain 

Dok IRE
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proyek, dilanjutkan dengan desk study 
dan penyusunan instrumen pene-
litian. Dalam kegiatan desk study, di-
lakukan pengkajian literatur yang ber-
tujuan untuk memperkuat perspektif 
yang digunakan dalam memotret di-
namika pengelolaan aset. Dilanjutkan 
dengan kegiatan penyusunan instru-
men penelitian yang berisi panduan 
dalam menggali data primer maupun 
sekunder.  

Kedua, tahap penelitian lapangan 
yang dilakukan di empat kabupaten. 
Kegiatan ini dilakukan dengan dua 
metode, yaitu: FGD dengan para pem-
buat kebijakan maupun masyarakat 
termasuk kelompok marjinal, serta in 
depth interview dengan beberapa ak-
tor kunci di desa. 

Pelajaran Berharga 
Berdasarkan studi tersebut, diperoleh 
data bahwa Desa masih menghadapi 
banyak tantangan dalam pengelolaan 
aset, seperti ketidakjelasan status 
aset, relasi kabupaten dan kota yang 
masih lemah dalam penataan aset 
hingga masih lemahnya kapasitas desa 
dalam pengelolaan aset. Akan tetapi 
riset ini juga mencatat pelajaran-pe-
lajaran berharga terkait pengelolaan 
aset desa, baik yang diinisiasi oleh 
komunitas maupun oleh Pemerin tah 
Desa. 

Hasil riset ini juga mencatat banyak 
desa yang sudah mulai menginisiasi 
pengembangan ekonomi lokal, seperti 

di Desa Salubomba dan Gadungan, 
dan bahkan ada yang sudah melahir-
kan kebijakan tentang Badan Usaha 
Milik Desa (BUM Desa) sebagai upaya 
untuk optimalisasi potensi/aset guna 
peningkatan kesejahteraan masyara-
kat terutama kelompok marjinal, se-
perti di Desa Lendang Nangka. Namun 
masih ada juga yang belum banyak 
bergerak dalam pengelolaan aset, se-
perti di Desa Sungai Kakap. 

Peran Kabupaten pun terlihat masih 
sangat lemah dalam mendorong desa 
melakukan optimalisasi pengelolaan 
aset. Hal ini tampak dari minimnya 
kebijakan yang dilahirkan serta proses 
pendampingan terhadap desa yang 
belum maksimal. Penelitian ini juga 
memberikan pelajaran tentang pen-
tingnya demokratisasi dalam pengelo-
laan aset agar seluruh entitas yang ada 
di desa termasuk kelompok marjinal 
dan perempuan, memiliki akses yang 
sama, mulai dari proses perumusan 
kebijakan terkait pengelolaan aset, 
hingga pemanfaatan aset dalam rang-
ka peningkatan kesejahteraan mereka. 

Rekomendasi
Penelitian ini pun melahirkan bebera-
pa rekomendasi penting dalam rangka 
perbaikan kebijakan dan praktek pe-
ngelolaan aset desa. Pertama, pen-
tingnya melahirkan kebijakan dalam 
rangka mendorong pengelolaan dan 
pemanfaatan aset di kabupaten/
kota, mulai dari kejelasan tentang ke-

Dok IRE
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2
wenangan desa hingga kebijakan yang 
mampu mendorong percepatan pen-
gelolaan aset desa, agar desa dapat 
bergegas untuk melakukan identifikasi 
aset dan optimalisasi pemanfaatan 
dan pengelolaan aset yang membuka 
akses bagi perempuan dan kelompok 
marjinal di Desa. 

Kedua, perlunya membangun sinergi 
antara Pemerintah Kabupaten dan 
Pemerintah Desa dalam mendorong 
pengem bangan ekonomi lokal guna 
peningkatan kesejahtera an masya-
rakat, misalnya mendorong lahirnya 
BUM Desa melalui proses yang de-
mokratis, dimana pengelolaan aset 
desa dilakukan secara inklusif, adil, 
partisipatif dan akuntabel dengan tu-
juan memberikan manfaat sebesar-

besarnya bagi semua masyarakat 
desa, terutama kaum perempuan dan 
kelompok marjinal.   

Ketiga, penting bagi desa untuk mem-
perkuat kelembagaan demokrasi lo-
kal guna mengawal pengelolaan aset 
desa.  Aset desa yang telah diidentifi-
kasi harus dikawal oleh kelembagaan 
musyawarah desa/demokrasi lokal 
yang kokoh, agar tata kelola aset desa 
memberi manfaat bagi seluruh entitas 
di desa, terutama kelompok marji-
nal. Keempat, memperkuat kapasitas 
Pemerintah Kabupaten, Pemerintah 
Desa dan kelompok masyarakat sipil 
dalam pengelolaan dan pemanfaaatan 
aset Desa yang lebih demokratis. 

Dok IRE
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D. “Riset Partisipasi 
Pemilih dalam 
Pemilihan Umum” - 
KPU Kota Yog yakarta

Latar belakang 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota 
Yogyakarta sebagai penyelenggara 
pemilu bekerjasama dengan IRE Yo-
gyakarta menyelenggarakan riset 
untuk mengukur tingkat partisipasi 
pemilih dalam setiap tahapan pe-
milihan umum di Kota Yogyakarta. 
Berkaitan dengan proses elektoral, 
partisipasi politik seringkali direduksi 
sebatas pada pemberian hak suara 
(vote) oleh pemilih (voters) sebagai 
bagian dari hak warga negara. Cara 
pandang semacam ini tentu saja akan 
membatasi keterlibatan warga dalam 
pro ses panjang pemilihan umum 
yang tentunya memerlukan penga-
walan dan kontrol di setiap tahapan-

nya. Padahal, setiap tahapan dalam 
penye lengga raan pemilihan umum 
memerlu kan kontrol publik pemilih 
untuk memastikan terselenggaranya 
meka nisme elektoral yang demokratis 
dan partisipatif.

Tujuan
Riset kerjasama tersebut bertujuan 
untuk mengukur tingkat partisipasi 
dalam setiap tahapan pemilu baik 
tahap persiapan maupun penyeleng-
garaan, dan mengetahui peta problem 
partisipasi dalam setiap tahapan pe-
milu yang dihadapi oleh setiap stake-
holders baik penyelenggara pemilu, 
partai politik, pemerintah maupun 
masyarakat. Kedua tahapan pemilu 
yakni persiapan dan penyelenggaraan 
telah diatur di dalam UU Nomor 8 Ta-
hun 2012 tentang Pemilihan Umum 
anggota DPR, DPD, dan DPRD. 

IL
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Penelitian ini sengaja memisahkan 
kedua tahapan tersebut dikarenakan 
keduanya memiliki tingkat perbedaan 
yang tajam. Pada umumnya, tahapan 
penyelenggaraan pemilu lebih banyak 
disambut dan diikuti oleh lebih banyak 
pihak dibandingkan dengan tahap per-
siapan pemilu. Padahal kedua tahap 
tersebut sama pentingnya dalam pe-
milu. 

Rangkaian Kegiatan
Sebelum pelaksanaan riset, aktivitas 
diawali dengan diskusi tim IRE dan 
KPU Kota Yogyakarta untuk menen-
tukan kerangka penelitian. Selanjut-
nya kegiatan dilanjutkan dengan FGD 
dan penilaian bersama tahapan pe-
nyelenggaraan pemilu KPU Kota Yog-
yakarta menggunakan adopsi citizen 
report card, di KPU Yogyakarta dengan 
stakeholders. FGD dilakukan dengan 
melibatkan staf KPU Kota Yogyakar-
ta, komisioner KPU Kota Yogyakarta, 
perwakilan partai politik, perwakilan 
organisasi masyarakat, perwakilan 
badan Adhoc, mantan petugas PPK, 
Panitia Pemungutan Suara (PPS), Ke-
lompok Penyelenggara Pemungutan 
Suara (KPPS), dan perwakilan masyara-
kat. Hasil penilaian menggunakan citi
zen report card dan FGD kemudian di-
dalami dengan wawancara mendalam 
dengan stake holder yang diplih de-
ngan metode snowball sampling. 

Riset menemukan sejumlah catatan 
yang perlu menjadi perhatian KPU 

Kota Yogyakarta maupun stakeholder 
lain pada masing-masing tahapan pe-
milu. Pertama Tahap persiapan. Tahap 
persiapan dimulai dengan sosialisasi, 
penyuluhan dan Bimtek. Pada fase 
ini KPU Kota Yogyakarta dinilai belum 
bekerja maksimal karena belum dito-
pang oleh kekuatan penyelenggara 
pemilu yang lain dalam menjalankan 
peran dan fungsinya. Kemudian ter-
batasnya kewenangan KPU Kota Yog-
yakarta dalam penggunaan metode 
untuk sosialisasi membatasi pilihan 
untuk melakukan inovasi yang lebih 
sesuai dengan perkembangan waktu 
dan tren masyarakat, meski demikian 
tatap muka masih menjadi metode 
sosialisasi paling diminati oleh ma-
syarakat. Permasalahan yang penting 
dan mendesak lainnya adalah belum 
adanya metode sosialisasi yang dikhu-
suskan bagi kelompok difabel mengu-
rangi partisipasi.

Fase selanjutnya adalah pembentu-
kan badan adhoc. Pada fase ini aspek 
administrasi dan beban kerja men-
jadi tantangan partisipasi masyarakat 
dalam Pembentukan Badan Adhoc. 
Kemudian lemahnya kapasitas Badan 
Adhoc, baik secara substansi maupun 
teknis menghambat kinerja kese-
luruhan stakeholders. Satu poin yang 
penting dari proses rekrutmen Badan 
Adhoc yakni adanya potensi “elite cap
ture” dalam pembentukan Badan Ad-
hoc. Pemutakhiran data pemilih men-
jadi fase terakhir dalam tahap persia-
pan. Pada fase ini, ketidakakuratan 
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data pemilih masih menjadi tantangan 
dalam proses pemutakhiran data.

Kedua, Tahap pelaksanaan. Tahap ini 
dimulai dengan kandidasi, terbatasnya 
ruang partisipasi masyarakat untuk 
turut mengkritisi calon dinilai menjadi 
pangkal permasalahan dari rendahnya 
kualitas calon. Kemudian minimnya 
informasi calon mempengaruhi sema-
ngat masyarakat untuk memilih pada 
hari pemungutan suara. Partisipasi 
dalam dalam fase kampanye dinilai 
belum berwujud partisipasi yang subs-
tansial dikarenakan massa digerakkan 
oleh kekuatan uang melalui proses 
mobilisasi bukan kesadaran berpoli-
tik. Minimnya keterlibatan masyarakat 
dalam proses evaluasi banyak disa-
yangkan oleh partai politik, masyara-
kat dan lembaga masyarakat.

Pelajaran Berharga
Regulasi yang mengatur ruang kerja 
KPU dinilai justru membatasi KPU Kota 
Yogyakarta dalam melakukan inovasi 
untuk ‘mendekatkan’ proses pemilu 
kepada masyarakat. Merujuk pada 
PKPU No. 5/2015, terdapat beberapa 
metode yang dapat digunakan sebagai 
bahan sosialisasi pemilihan. Sayang-
nya, tidak banyak alternatif yang dapat 
dimanfaatkan oleh KPU di tingkat Ka-
bupapten/kota karena regulasi men-
gatur penggunaan media massa se-
batas pada radio. Padahal segmentasi 
pengguna atau pendengar radio san-
gat terbatas. Akan lebih baik apabila 

regulasi memberikan kewenangan ke-
pada KPU Kabupaten/kota untuk me-
milih alat atau media sosialisasi yang 
sesuai dengan karakteristik warganya. 
Meski demikian, KPU Kota juga masih 
mengandalkan media konvensional, 
seperti pembuatan baliho, spanduk, 
leaflet dan pamflet sebagai sarana so-
sialisasi sesuai PKPU No. 5/2015. KPU 
Kota Yogyakarta memasang baliho di 
14 titik dan terpusat di kecamatan, 
jumlah tersebut sengaja dibatasi se-
bagai upaya untuk mengurangi sam-
pah visual. 

Rekomendasi
Riset yang dilaksanakan menghasilkan 
sejumlah rekomendasi bagi para pihak 
yang berkaitan dengan proses pemilu. 
Pertama, perlunya perbaikan sistem 
pemilu dan partai politik, mencakup: 
(a) Pengaturan yang lebih fleksibel 
dalam penggunakan metode dan me-
dia sosialisasi; (b) Membuka ruang dis-
kresi bagi KPUD untuk melakukan ino-
vasi dalam rangka menumbuhkan par-
tisipasi masyarakat; (c) Penyusunan 
kebijakan terkait informasi data calon 
yang lebih komprehensif; (d) Pene-
tapan indikator audit yang jelas dan 
penegasan prinsip transparansi ter-
kait dana kampanye; (e) Pengaturan 
kebijakan terkait dengan pendidikan 
politik, baik oleh partai politik maupun 
penyelenggara pemilu; (f) Mende-
sain kebijakan sosialisasi yang inklu-
sif sehingga mampu membuka akses 
kelompok rentan, terutama difable 
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2
untuk turut berpartisipasi dalam Pe-
milu, (g) Perbaikan sistem pengangga-
ran Pemilu dalam rangka optimalisasi 
peran KPUD.

Kedua, penataan institusi dan relasi 
antar aktor yang berkepentingan: (a) 
Memanfaatkan jejaring institusi sosial 
kemasyarakatan yang memiliki basis 
komunitas yang kuat di masyarakat; 
(b) Penguatan peran substantif lem-
baga penyelenggara Pemilu; (c) Mem-
perkuat relasi antara KPU Kota, Badan 

Adhoc, Relawan Demokrasi dan Par-
tai Politik dalam rangka memperkuat 
partisipasi masyarakat; (d) Perbaikan 
sistem pendataan kependudukan.

Ketiga, peningkatan kapasitas dan 
pengetahuan: (a) Peningkatan kapa-
sitas penyelenggara pemilu, khusus-
nya badan adhoc hingga level ter-
bawah, (b) Pendidikan politik bagi 
masyarakat, yang dapat diperankan 
oleh Partai Politik dan Penyelenggara 
Pemilu.
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E. “Mendorong 
Terwujud nya Tata 
Kelola Pemerin  ta-
han Desa yang Ber-
daulat, Mandiri, dan 
Demokratis” - HIVOS

Latar Belakang
Pasca disahkannya UU Desa, semua 
desa di Indonesia memiliki peluang 
untuk bisa berkembang lebih baik. 
Peluang tersebut terbuka lebar, kare-
na pemerintahan desa dan warganya 
akan menjadi subyek pembangunan di 
desanya sendiri. Sudah saatnya desa 
membangun, tidak lagi pihak luar yang 
membangun desa. Guna mencapai 
tujuan tersebut tidak cukup dengan 
adanya UU Desa saja, yang tidak ka-
lah penting adalah kesiapan aparatur 
pemerintahan kabupaten, pemerin-
tahan desa, lembaga-lem baga desa 
lainnya, serta warga masyarakat mas-
ing-masing desa. 

Hal penting lain yang sering luput dari 
perhatian desa adalah peran kelom-
pok marginal di desa yang selama ini 
belum dilibatkan dalam tata kelola 
pemerintahan desa. Merujuk pada 
situasi tersebut, IRE melihat bahwa 
menyiapkan berbagai pihak di level 
desa dan kabupaten guna mengimple-
mentasikan UU Desa adalah hal yang 
relevan dan strategis.

Program bertajuk “Mendorong Tata 
Kelola Pemerintahan Desa yang 
Berdaulat, Mandiri, dan Demokratis” 
adalah kegiatan yang dilaksanakan IRE 
dan CCES dengan dukungan dana dari 
HIVOS. Durasi program adalah satu ta-
hun yakni mulai November 2014 – No-
vember 2015 dengan lokasi program 
di Gunungkidul-DIY, Bantaeng-Sulsel 
dan Wonosobo-Jawa Tengah. Kegiatan 
riset dilakukan di tiga daerah tersebut 
tetapi pendam ping an hanya dilakukan 
di Bantaeng dan Gunungkidul.

Dok IRE
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Tujuan
Program yang dilakukan bersama 
CCES memiliki empat tujuan utama 
yakni; Pertama, melaksanakan kajian 
untuk melihat kesenjangan serta aset 
dan potensi desa yang dapat diman-
faatkan serta peran kabupaten dalam 
mengimplementasikan UU Desa. Ked
ua, menyusun instrumen/alat bantu 
bagi stakeholder desa dan kabupaten 
dalam meng implementasikan UU 
Desa. Ketiga, melaksanakan uji coba 
(piloting) penerapan instrumen/alat 
bantu pada daerah contoh terpilih, 
baik pada skala desa maupun kabu-
paten. Keempat, mempromo sikan 
pada berbagai pihak, termasuk Ke-
menterian Desa dan Bappenas agar 
mempertimbangkan penggunaan in-
strumen/alat bantu dalam mendorong 
tata kelola pemerintahan desa sesuai 
spirit maupun asas UU Desa.

Rangkaian Aktivitas
Aktivitas dalam program ini dilakukan 
pada November 2014 hingga Desem-
ber 2015 di tiga daerah tersebut 
tetapi pendampingan hanya dilaku-
kan di Bantaeng dan Gunungkidul. 
Pe laksana  an Riset (wawancara, FGD, 
dan pengumpulan dokumen) dilaku-
kan pada 15 Januari–8 Februari 2015 
di Gunungkidul, Bantaeng dan Wono-
sobo. Untuk mendiseminasi hasil ri-
set, ada dua aktivitas yang dilakukan 
yakni Roadshow ke Kemendesa dan 
Bappenas dan dilakukan pada tanggal 
22 April 2015. Dise minasi juga dilaku-
kan secara luas kepada publik dengan 
menggelar Seminar dan Lokakarya 
Hasil Riset yang diselenggarakan pada 
29-30 April 2015. 

Pasca riset, dilakukan penyusunan 
sejumlah instrumen pendampingan 
berupa modul dengan tema kewe-
nangan dan perencanaan desa, buku 

Dok IRE
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saku bertema musyawarah desa, leaf-
let bertema BUMDesa, stand ban
ner terkait asset desa dam kerjasama 
desa, serta film bertema musyawarah 
desa pro kelompok rentan dilaku-
kan pada 30 Maret-20 Mei 2015. 
Setelah instrumen tersedia, kegiatan 
pendampingan dilakukan di desa dan 
kabupaten dilakukan pada Juni-Ok-
tober 2015. Pe ngalaman dan akumu-
lasi pengetahuan yang diperoleh dari 
pendam pingan yang dimulai sejak bu-
lan Juni tersebut juga menjadi materi 
dasar untuk mengembangkan aplikasi 
mobile desakita.or.id.

Pelajaran Berharga
Pelaksanaan program ini meng hasil-
kan beberapa pelajaran berharga. 
Per tama, merujuk pada hasil riset di 
Wonosobo, Gunungkidul dan Ban-
taeng, terlihat belum adanya kesia-
pan yang memadai di level Kabupaten 
terkait pelaksanaan UU Desa. Regu-
lasi tentang desa sudah mulai dibuat 
tetapi regulasi pokok yang menjadi 
pondasi implementasi UU Desa semi-
sal peraturan tentang pembagian ke-
wenangan antara kabupaten dan desa 
belum disusun. Disisi lain Pemerintah 
Desa sudah mulai tahu isi UU Desa 
tetapi belum mampu melaksanakan 
secara kompre hensif karena minim-
nya ruang sosialisasi dan pendalaman 
isi UU Desa. Sosialisasi yang ada juga 
belum menyentuh aspek fundamen-
tal dan miskin tindak lanjut. Selain itu 
juga belum ditemukannya instrumen 

atau alat bantu yang memadai untuk 
me nunjang pelaksanaan UU Desa. 

Kedua, program ini merupakan rinti-
san awal untuk mene mukenali warga 
dan kelompok rentan yang ada di 
desa. Merujuk pada kegiatan riset 
maupun pendampingan, tidak mudah 
untuk melibatkan warga dan kelompok 
rentan ke dalam proses pembahasan 
kebijakan publik di desa. Alasan utama 
yang sering diajukan warga atau ke-
lompok rentan adalah soal sumber 
penghidupan dan representasi. Bagi 
warga dan kelompok rentan, lebih baik 
memanfaatkan waktu yang ada un-
tuk bekerja dan mencari pendapatan 
daripada ikut kegiatan desa. ini ma-
sih di tambah dengan persepsi cukup 
diwakili sehingga merasa tidak perlu 
untuk ikut kegiatan di desa.

Ketiga, musyawarah desa (musdes) 
sebagai arena politik di tingkat lokal 
membangkitkan antusiasme warga 
untuk terlibat dalam pembangunan 
desanya. Namun demikian, praktek 
demokrasi yang sejatinya menjadi 
instrumen seluruh elemen masyara-
kat untuk memperlihatkan eksisten-
sinya tidak selalu mudah bagi mereka 
yang dalam sistem sebelumnya se-
lalu terpinggirkan. Dibutuhkan praktek 
berulang dan alat bantu, tidak hanya 
agar artikulasi kelompok ini bisa tertu-
ang ke dalam RPJMDesa, namun juga 
agar musdes kian teruji sebagai arena 
yang menempatkan semua lapisan 
warga dalam posisi yang setara. Se-
hingga semua lapisan merasa dapat 
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mengakses dan mengkontrol proses 
pengambilan keputusan.

Keempat, musdes dapat terseleng-
gara dengan baik bila alam demokra-
tis telah berkembang di desa. Namun 
pada situasi dimana ketidaksinergisan 
terjadi antara pemerintah desa de-
ngan elemen pemerintahan desa lain-
nya, maka musdes hanya akan diisi 
oleh gagasan yang didominasi elit-elit 
semata yang berada di belakang ke-
pentingan pemerintah desa. Sema-
ngat yang terkandung dalam UU desa 
untuk menjadikan desa demokratis, 
mandiri mendapat sambutan hangat 
dari desa. Namun pada saat yang 
sama desa merasa peluang yang di-
buka oleh UU desa tersebut kandas 
akibat berbagai regulasi turunan yang 
justru mengebiri semata. Menguatnya 
peran BPD dalam perencanaan dan 
pengawasan desa merupakan lom-
patan dalam pelembagaan di tingkat 
desa dari yang ada sebelumnya. Ruang 
kesempatan yang tersedia untuk BPD 
yang selama ini dirasakan hanya seba-
tas “tukang stempel” menumbuhkan 
animo baru pada lembaga ini.

Rekomendasi
Merujuk pada hasil penelitian, ada 
beberapa rekomendasi yang diajukan. 
Pertama, memastikan setiap Bupati 
menerbitkan Peraturan Bupati ten-
tang Daftar Kewenangan Desa. Man-
dat UU Desa, Pasal 37 dengan tegas 
memerintahkan kabupaten ber sama 

desa mengidentifikasi daft ar kewenan-
gan asal usul dan lokal berskala desa. 
Perbup ini stra  tegis sebagai pedoman 
desa untuk menerbitkan Perdes ten-
tang Kewe nangan Desa. Karena tanpa 
kewenangan desa yang definitif dan 
jelas, perencanaan dan penganggaran 
desa tidak memiliki pijakan yang kuat 
dan pandu arah yang jelas.

Kedua, mendorong Bappeda kabu-
paten/kota menata ulang mekanis me 
dan prosedur perencana an daerah 
dan peren canaan desa. Pemberlakuan 
UU Desa memberi template baru 
dalam perencanaan daerah, karena 
hasil Musrenbangdes mengalir ke atas 
(perencanaan daerah) dan mengalir ke 
samping (perencanaan desa). Karena 
itu, Bappeda sebagai SKPD pemangku 
perencanaan daerah penting untuk 
segera menata ulang mekanisme dan 
prosedur perencanaan daerah dan 
desa. Pemerintah daerah penting pula 
untuk meningkatkan kapasitas desa 
agar memiliki pemahaman dan ke-
terampilan menjalankan perencanaan 
sesuai template baru UU Desa terse-
but.

Ketiga, mendorong pemerintahan 
kabupaten/kota untuk segera menye-
dia kan instrumen–instrumen pen-
dukung bagi upaya mewujudkan desa 
berdaulat, mandiri dan demokratis. In-
strumen yang dimaksud antara lain: a) 
Perangkat keras, perangkat lunak dan 
SDM untuk pengembangan Sistem 
Informasi Desa (SID). b) Buku saku 
kewenangan dan perencanaan desa 
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yang berisi antara lain prinsip-prinsip, 
alur, juklak, dan juknis/form-form) 
penyusunan dokumen kewenangan 
desa, RPJM Desa, RKP Desa, dan APB 
Desa. c) Buku modul pelaksanaan 
Musyawarah Desa yang beorientasi 
memperkuat peran lembaga-lembaga 
desa dalam mengelola isu-isu strategis 
desa. d) Pengembangan Sistem Infor-
masi Keuangan Desa (SIKUDES).

Keempat, mendorong pemerintah 
kabupaten/kota mengem bangkan ke-
bijakan daerah dan desa yang berpi-
hak kepada kelompok rentan. Peluang 
UU Desa harus bisa diubah menjadi 
instrumen kebijakan yang mengun-

tungkan kepentingan dan ke butuhan 
kelompok rentan di desa. Desa bisa 
didorong mela ku kan langkah-langkah 
berikut ini: a) Identifikasi dan pendata-
an kelom pok marjinal dan rentan di 
desa. b) Peningkatan kapasitas untuk 
kelompok marjinal dan rentan di desa 
agar mampu terlibat dalam kegiatan 
pemerintahan, pembangunan, sosial 
dan pemberdayaan masyarakat.

Bab ini menyajikan peran IRE dalam 
mentransformasi hasil riset ke ber-
bagai aktor penting desa melalui ke-
giatan pelatihan dan peningkatan 
kapasitas. Dalam menyampaikan 
materi, IRE tidak semata-mata ber-

Dok IRE
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patokan pada aspek normatif UU Desa tetapi juga 
diperkaya dengan hasil riset yang selama ini dilaku-
kan. Pendekatan dalam pelatihan dan peningkatan 
kapasitas tidak seke dar penjelasan aspek normatif 
tetapi juga memakai pendekatan membuka jendela 
yakni para peserta dibawa melihat hasil penelitian 
atau praktek baik yang ada di di wilayah lain untuk 
menumbuhkan inspirasi. 

A. Program SHAW – SIMAVI. 
“Pelatihan Menyusun Dokumen 
Perencanaan dan Penganggaran 
Desa yang Memihak STBM di 
Kabupaten Sikka dan Flores Timur, 
Propinsi NTT.” 

Latar Belakang
UU Desa dilaksanakan serentak di seluruh Indone-
sia pada tahun 2015. Persiapan pelaksanaan regu-

Pelatihan dan Peningkatan 
Kapasitas
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lasi ini idealnya sudah dilakukan oleh 
pemerintah pusat, pemerintah dae-
rah dan desa pada tahun 2014. Pada 
praktiknya pemerintah baru menye-
lesaikan urusan kelembagaan dan 
regulasi teknis pada awal tahun 2015 
ini. Pemerintahan daerah pun setali 
tiga uang, bahkan pada tahun 2015 
ini banyak yang belum menyelesaikan.  
Sedangkan pemerintahan desa cende-
rung menunggu atas kepastian regu-
lasi teknis di pusat maupun daerah. 

Selaras dengan pelaksanaan UU Desa, 
program Sanitasi Total Berbasis Ma-
syarakat  (STBM) di Kabupaten Sikka 
dan Flores Timur Propinsi NTT telah 
memasuki proses pelembagaan dan 
keberlanjutannya. Hal krusial yang 
dibutuhkan oleh Program STBM saat 
ini adalah memperoleh jaminan 
kepasti  an bahwa pemerintahan dae-
rah dan desa dalam menjalankan UU 
Desa memiliki komitmen memasuk-
kan program/kegiatan STBM. 

Merujuk pada UU Desa, PP No 
43/2014, Permendagri dan Permende-
sa, maka yang penting dipastikan agar 
program STBM melembaga dalam UU 
Desa antara lain; Perbup Daftar Ke-
wenangan Desa, Perdes Kewenangan 
Desa, Perdes RPJMDesa, Perdes RK-
PDesa, dan Perdes APBDesa. Dalam 
rangka untuk memperoleh kepastian 
inilah maka penting dilakukan pening-
katan kapasitas bagi staf pemerintah 
daerah, Kades, Ketua BPD, Staf Pem-
des, dan Kader STBM Desa.

Tujuan
Kegiatan ini bertujuan untuk 
meningkat    kan pengetahuan, ketram-
pil an dan kesadaran bagi peserta dari 
kabupaten maupun desa untuk me-
milah dan memilih kewenangan desa 
yang berkaitan dengan STBM, menin-
gkatkan pengetahuan, keteram pilan 
dan kesadaran bagi peserta dari desa 
untuk menyusun perencanaan desa 

Dok IRE
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3
yang memuat bidang STBM, dan me-
ningkatkan pengetahuan, keterampi-
lan dan kesadaran bagi peserta dari 
desa untuk menyusun penganggaran 
desa yang memuat STBM.

B. Program SHAW – 
SIMAVI. “Pelatihan 
Advokasi RPJMDesa 
di Kabupaten Timur 
Tengah Selatan dan 
Timur Tengah Utara.”  

Latar Belakang
Secara substansi, implementasi UU 
Desa khususnya di Kabu   pa  ten Timur 
Tengah Selatan dan Timur Tengah 
Utara belum berjalan secara ideal. 
Salah satu contohnya adalah pera-
turan bupati tentang daftar kewena-
ngan desa. Di dua kabupaten tersebut 
nampak belum ada langkah-langkah 
konkrit dari kabupaten untuk mulai 
menyusun peraturan bupati tersebut. 
Sementara, di sisi lain, desa sangat 
antusias menyambut pelaksanaan UU 
No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Desa 
memandang ada harapan baru yang 
bisa dijadikan sebagai pijakan melak-
sanakan pembangunan desa secara 
partisipatif. 

Dalam konteks tersebut, yang dibu-
tuhkan desa adalah supervisi dan 
pendampingan dari kabupaten agar 
rute penyu  sunan rencana pemba-
ngunan di tingkat desa bisa dipas  tikan 
berjalan sesuai alur ideal yang sudah 

diatur dalam regulasi. Implementasi 
UU Desa juga membutuhkan pen-
guatan kapasitas pemerintahan desa. 
Pemerin tahan desa harus memiliki 
bekal pengetahuan dan ketrampilan 
yang cukup terkait hal-hal yang bersi-
fat teknokratis; pengelolaan pemba-
ngunan, pengelolaan keuangan, serta 
pembuatan regulasi di level desa. Na-
mun demikian, pelatihan saja belum 
cukup. Setelah pelatihan desa masih 
membutuhkan pendampingan yang 
berkelanjutan agar UU Desa bisa ber-
jalan dan mencapai apa yang hendak 
dituju, yaitu kesejahteraan masyarakat 
desa.

Tujuan
Secara umum tujuan dari kegiatan 
pelatihan ini adalah mendorong desa 
segera melakukan langkah-langkah 
strategis dalam rangka implemen-
tasi UU Desa dan mendorong terwa-
dahinya Program STBM dalam RPJM-
Desa. Secara khusus tujuannya adalah 
Peserta memahami nilai, substansi, 
dan struktur UU No. 6 tahun 2014 
tentang Desa, Peserta memahami pe-
rubahan kedudukan dan kewenangan 
desa. Peserta memiliki pemahaman 
dan ketrampilan dalam menyusun 
RPJMDesa dan APBDesa, dan Peserta 

Dok IRE
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memiliki pemahaman dan keterampi-
lan mengintegrasikan Program STBM 
dalam RPJMDesa.

C. “Lokalatih Advokasi 
Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa untuk 
PAUD dan KPIBU”  

Latar Belakang
Plan Indonesia sebagai salah satu In-
ternational NGO’s yang bergerak di 
bidang community development dan 
mempromosikan transparansi dalam 
pembangunan, men dorong pemerin-
tah desa untuk bergerak mengambil 
inisiatif menjalankan UU Desa agar 
desa tidak sekedar menunggu “per-
intah” dari pemerintah pusat dan 
daerah. Langkah strategis yang bisa 
dilakukan adalah mendorong desa 
untuk mengidentifikasi prioritas pem-
bangunan, menginventarisasi, dan 
identifikasi kewenangan desa, serta 
membenahi mekanisme perencanaan 
desa, menjadi aspek yang sangat me-
nentukan pada tahun 2015. 

Salah satu isu penting yang perlu 
menjadi prioritas pembangunan di 
desa adalah Pengembangan Anak 
Usia Dini (PAUD) dan Kelompok Pen-
dukung Ibu (KPIBU), keduanya ber-
tujuan untuk mempersiapkan anak 
untuk masa depan yang lebih baik. 
Untuk membangun komitmen pe  nye-
lenggaraan PAUD oleh pemerintah, 
Plan Indo nesia bekerjasama dengan 

IRE menyelenggara kan lokalatih Advo-
kasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa untuk PAUD dan KPIBU.

Tujuan
Secara umum tujuan dari kegiatan ini 
adalah mendorong pemerintah desa, 
kecamatan dan kabupaten untuk 
menjadikan PAUD dan kegiatan KP-
IBU sebagai prioritas pembangunan, 
mendorong pemerintah desa, keca-
ma tan, dan kabupaten meng integrasi-
kan PAUD dan kegiatan KPIBU dalam 
RPJMDesa dan APBDesa 2016, dan 
mendorong pemerintah desa untuk 
memasukan kegiatan PAUD dan KPIBU 
dalam APBDesa, dan muncul dalam 
dokumen SK Bupati tentang Pengelo-
laan Dana Desa. 

Sedangkan tujuan khususnya adalah 
peserta memiliki pemahaman dan 
ketrampilan mengintegrasikan PAUD 
dan kegiatan KPIBU dalam RPJMDesa 
dan APBDesa 2016, peserta memiliki 
pemahaman tentang langkah-langkah 
strategis dalam rangka implemen tasi 
UU Desa, khususnya dalam mengako-
modir PAUD dan KPIBU sebagai salah 
satu prioritas, dan peserta memiliki 
pema haman dan keterampilan dalam 
menyu sun APBDesa yang mainstream 
PAUD dan KPIBU.

Dok IRE
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D. “Lokalatih 

Implementasi UU 
No 6/2014 Tentang 
Desa dan Pelatihan 
Penyusunan Rencana 
Pembangunan Jangka 
Menengah Kampung 
(RPJMK) dan Anggaran 
Pendapatan dan 
Belanja Kampung 
(APBK) yang 
Berkualitas.” 

Latar Belakang
Kabupaten Biak Numfor adalah satu 
kabupaten induk (tertua) dari 9 ka-
bupaten di Tanah Papua yang kini 
telah menjadi kurang lebih 40 kabu-
paten/kota di dua provinsi  (Provinsi 
Papua dan Prov. Papua Barat). Pada 
tahun 2011 atas permintaan Kepala 

Distrik Warsa, Yayasan Rumsram de-
ngan BPMK dan Bappeda mendukung 
pemerintah distrik dalam  penyusu-
nan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Kampung (RPJMK). Upaya 
Rumsram mendorong penyu sunan 
RPJMK selain karena tuntutan regulasi 
juga agar berbagai program yang di-
fasilitasi Rumsram dan mitranya dapat 
bersinergi dan berkelanjutan de-
ngan program SKPD dan pemerintah 
kampung terutama melalui integrasi 
dalam dokumen perencanaan dan 
pengalokasian anggaran dalam APBK. 

Merujuk pada konteks tersebut, dipan-
dang perlu untuk melakukan advokasi 
dan penguatan kapasitas bagi SKPD 
terkait, perwakilan kepala distrik dan 
kepala kampung serta staf Rumsram 
yang difasilitasi para pakar dari luar 
Biak yang memahami dengan benar 

Dok IRE
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substansi UU Desa. Dengan memiliki 
pengetahuan dan keterampilan yang 
memadai  mereka akan dapa mem-
fasilitasi pemerintah kampung dalam 
menyusun dokumen RPJMK dan APBK 
termasuk aspek regulasi (Peraturan 
Kampung dan peraturan kepala kam-
pung). 

Tujuan
Tujuan dari kegiatan ini adalah 
meningkat kan pemahaman peser ta 
(SKPD, Kepala Distrik, Kepala Kam-
pung, staf Rumsram) tentang kewe-
nangan, mekanisme dan prosedur im-
pelementasi UU Desa, meningkatkan 
pemahaman peserta tentang sistem 
penge  lolaan keuangan desa dan sum-
ber–sumber keuangan pembangunan 
kampung, meningkatkan keterampilan 
staf Rumsram dan perwakilan SKPD/
Kepala Kampung dalam memfasilitasi 
masyarakat dalam menyusun RPJMK 
dan APBK yang berkualitas,  dan men-
dorong Pemerintah Daerah agar dapat 
meningkatkan kapasitas aparat kam-
pung dan Bamuskam sehingga me-
miliki kesiapan melaksanakan amanat 
UU No 6/2014 dan penyusunan doku-
men RPJMK dan APBK.

E. “Mendorong Pemilih 
Pemula sebagai Kader 
Demo krasi Desa.” 

Kegiatan ini berikhtiar menghadir-
kan segmen pemilih pemula di Ka-

bupaten Gunungkidul yang kritis dan 
melek politik. Pemilih pemula yang 
jumlahnya 15 persen dari total jum-
lah pemilih pada Pemilu 2014 meng-
hadirkan peluang yang besar sebagai 
‘lahan garapan’ pendidikan politik. 
Minimnya regenerasi dalam lembaga 
adhoc penyelenggara pemilu mau-
pun ketiadaan kader-kader partai yang 
mumpuni, menjadi titik tolak untuk 
mempersiapkan kaum muda nantinya 
untuk menjadi kader-kader strategis 
dalam proses demokrasi. 

Tak hanya politik elektoral, namun 
yang lebih penting mendorong mereka 
menjadi warga negara aktif yang nanti-
nya diharapkan mampu menduduki 
jabatan publik. Dengan demikian, 
dua tujuan utama yang ingin dicapai, 
adalah mendorong lahirnya pemilih 
pemula yang kritis dan ideologis serta 
mempersiapkan kaum muda men-
jadi kader-kader yang nantinya akan 
menduduki jabatan, setidaknya dalam 
Badan Adhoc Pemilu (KPPS, PPS, dan 
PPK) serta jabatan publik lainnya.

Kegiatan ini diikuti oleh berbagai ko-
munitas atau kelompok pemuda yang 
masuk ke dalam kategori pemilih 
pemula yang ada di tingkat kabupaten 
dan desa di lima Daerah Pemilihan 
(Dapil) di Kabupaten Gunungkidul. Di 
samping pemuda dan pemudi desa, 
peserta pelatihan dari kabupaten me-
wakili elemen organisasi Karang Taruna 
Kabupaten, mahasiswa, dan Relawan 
Demokrasi (RELASI) yang sebelumnya 
telah direkrut oleh KPU. Tak hanya 
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3
materi mengenai seluk beluk pemilu 
dan peran penyelenggara pemilu, para 
peserta pelatihan dibekali pemaha-
man mengenai makna, prinsip, dan 
nilai-nilai demokrasi, ter utama proses 
demokrasi di aras lokal. Di samping itu, 
peserta juga diberikan pema haman 
mengenai strategi pengem bangan 
demokrasi yang didorong oleh warga 
negara yang aktif (active citizenship). 

Dok IRE
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Bab ini menarasikan kontribusi IRE dalam mem-
produksi pengetahuan sebagai tanggungjawab seba-
gai lem baga advocacy think tank. Produk penge-
tahuan yang dihasilkan tentu tidak terlepas dari hasil 
pene litian maupun refleksi kritis terhadap program 
yang telah dilakukan. Tidak hanya memproduksi, IRE 
juga ber ikhtiar mengkomunikasikannya de ngan para 
pemegang kebijakan agar bisa mejadi rujukan atau 
referensi dalam pembuatan kebijakan.

A. Produk Pengetahuan 
Pada tahun 2015, IRE menghasilkan beragam produk 
pengetahuan berupa buku, Modul, Policy Brief, Policy 
Memo, Majalah hingga Film. Produk pengetahuan ini 
berasal dari hasil penelitian. Dalam prosesnya, setiap 
produk pengetahuan harus melalui review eksternal 
yang dilakukan oleh ahli atau pakar di bidang ilmu so-
sial didukung pula editor bahasa. Selain produk beru-
pa narasi, IRE mulai melirik pembuatan film sebagai 
instrumen komunikasi pengetahuan ke publik.

Produksi Pengetahuan dan 
Komunikasi Pengetahuan
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Tabel 1
Daftar Produk Pengetahuan IRE Tahun 2015

No Judul Penulis Program Tahun Jenis
1 Desa Mengembangkan 

Penghidupan 
Berkelanjutan

Sunaji Zamroni
M. Zainal Anwar
Sugeng Yulianto
Abdur Rozaki
Ashari Cahyo Edi

KSI November 
2015

Buku

2 Pelembagaan Demokrasi 
Melalui Musyawarah 
Desa

Abdur Rozaki
Sugeng Yulianto

HIVOS Desember 
2015

Buku saku

3 Bukan Sekedar 
Undangan

Tim Program HIVOS 2015 Film pendek

4 Peningkatan Kapasitas 
Advokasi Kebijakan dan 
Strategi Komunikasi 
untuk Lembaga Riset di 
Indonesia

Tim Program Program 
Representasi-
USAID

Maret 2015 Laporan 
Program 

5 Mengukur Partisipasi 
Masyarakat Kota 
Yogyakarta Dalam Pemilu

Tim Program KPU Kota 
Yogyakarta

Agustus 2015 Laporan 
Riset (IRE-
KPU Kota )

6 FLAMMA REVIEW edisi 
44

“Membaca Prasangka 
Miring Pilkada Serentak”

Banne Matutu
Rajif Dri Angga
Nurma 
Fitrianingrum
Machmud N.A

IRE Agustus 2015 Majalah

7 FLAMMA REVIEW edisi 
45

“Membangun 
Demokrasi, Mencegah 
Negaranisasi”

Titok Hariyanto
Rajif Dri Angga
Nurma 
Fitrianingrum
Sunaji Zamroni
Abdur Rozaki
Sukasmanto

IRE Desember 
2015

Majalah

8 Panduan Menyusun 
Kewenangan dan 
Perencanaan Desa

Sukasmanto
Dina Mariana

HIVOS Desember 
2015

Modul

9 Membangun 
Kemandirian Desa 
Melalui BUMDes

Abdur Rozaki
Titok Hariyanto 
Sunaji Zamroni 
M. Zainal Anwar

Program 
Representasi-
USAID

Maret 2015 Policy Brief

10 Mengintegrasikan 
Perencanaan 
Pembangunan Desa

Sunaji Zamroni
M. Zainal Anwar
Dina Mariana

IRE Agustus 2015 Policy Brief

11 Kepasitas daerah 
dan desa dalam 
melaksanakan UU Desa

Tim Program HIVOS April 2015 Policy Memo

12 Manfaat Program 
Hivos Terhadap Desa 
Mandiri, Berdaulat Dan 
Demokratis 

Tim Program HIVOS Juli 2015 Laporan 
Program



38

LA
PO

R
A

N
 T

A
H

U
N

A
N

 IR
E 

20
15

Dinam
ika Program

 dan Kegiatan Kelem
bagaan

4
Unit Strategi Komunikasi juga ber-
tanggungjawab dalam mendukung 
kegiatan diskusi bulanan IRE yang ru-
tin diselenggarakan di Joglo Winasis. 
Penyebarluasan informasi kegiatan ini 
melalui poster ataupun banner telah 
membuat kegiatan tersebut sema-
kin menarik minat publik untuk hadir. 
Dinamika yang berlangsung selama 
diskusi, senantiasa diunggah dalam 
bentuk straight news atau feature di 
website IRE. Selain itu keterlibatan ju-
rnalis dalam meliput kegiatan tersebut 
telah memperluas gaung diskusi bula-
nan IRE yang selalu hadir dengan tema 
yang aktual dan menarik. 

Ke depan, tantangan dalam berkomu-
nikasi dan mempubli kasikan produk 
pengetahuan dan kegiatan-kegiatan 
program lembaga diprediksi akan 
semakin besar. Tentu hal tersebut 
membutuhkan lebih banyak ide gaga-
san brilian, dan energi dalam melaku-
kan strategi komunikasi. Bukan saja 

mengemasnya dalam bentuk yang 
menarik, namun juga membutuh-
kan terobosan baru agar komunikasi 
dan publikasi bisa mengiringi langkah 
lincah kegiatan dan program di lem-
baga.

B. Kunjungan pihak luar 
ke IRE dan lawatan 
IRE ke Pemda, dan 
Kementerian/Lembaga

B.1. Kunjungan pihak luar 
ke IRE

Sepanjang tahun 2015 IRE menerima 
kunjungan dari pihak luar sebanyak 
delapan lembaga, yang terdiri dari 
Lembaga Pemerintahan, Perguruan 
Tinggi dan CSO. Tujuan kunjungan 
ke IRE untuk mendiskusikan terkait 
isu-isu tentang desa, demokrasi, dan 
kelembagaan. 
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Tabel 2
Daftar Kunjungan Pihak Luar ke IRE

No. Nama Lembaga Tujuan Waktu Jumlah 
peserta

1. Badan Eksekutif 
Mahasiswa Keluarga 
Mahasiswa Universitas 
Gadjah Mada

Diskusi dengan 
tema Quo Vadis UU 
Desa: Mau Dibawa 
Kemana Desa-Desa 
di Indonesia?

26 Maret 2015 20 Orang

2. KSI (Knowledge Sector 
Initiative)

Mendiskusikan 
keberlanjutan 
program yang 
bekerjasama dengan 
KSI

20 Mei 2015 3 Orang

3. Fakultas Ilmu Sosial 
dan Politik Universitas 
Gadjah Mada

Kuliah Lapangan 
pada Mata Kuliah 
Masyarakat Sipil

28 Mei 2015 80 Orang

4. Himpunan Mahasiswa 
Pascasarjana 
Universitas Gadjah 
Mada

Audiensi dan 
menjajaki kerjasama

10 Juni 2015 10 Orang

5. Hivos Indonesia Mendiskusikan 
keberlanjutan 
program kerjasama 
denga Hivos 
Indonesia

21 September 
2015

1 Orang

6. On Think Tanks 
Argentina

Diskusi terbatas 
pengelolaan 
lembaga think tanks 
funding model 
untuk lembaga think 
tanks

23 Oktober 
2015

1 Orang

7. NIMD Belanda Mendiskusikan 
program kegiatan 
IRE dan menjajaki 
kerjasama

09 Oktober 
2015

1 Orang

8. KPU Kabupaten 
Gunungkidul

Diskusi dengan 
tema Demokrasi 
dan merencakan 
program training 
dengan tema 
Mendorong Pemilih 
Pemula Sebagai 
Kader Demokrasi 
Desa

5 Oktober 
2015

10 orang
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B.2. Lawatan IRE ke Pemda

Pada tahun 2015 IRE melakukan kunjungan ke lembaga pemerintah untuk 
melakukan komunikasi dan menjajaki peluang kerjasama dengan Lembaga-Lem-
baga Pemerintahan maupun CSO. Selain itu juga melakukan desiminasi produk 
pengetahuan.

Tabel 3
Daftar Kunjungan IRE ke Pemerintah

No. Nama Lembaga Tujuan Waktu Jumlah 
peserta

1. Kementerian Desa 
dan PDT

Menyampaikan rencana 
aksi program yang dilakukan 
IRE, mempresentasikan dan 
mendiskusikan hasil riset, dan 
membahas tindak lanjut kegiatan 
pasca audiensi

22 April 2015 9 Orang

2.
Badan Perencanaan 
Pembangunan 
Nasional (Bappenas)

Menyampaikan rencana 
aksi program yang dilakukan 
IRE, mempresentasikan dan 
mendiskusikan hasil riset, dan 
membahas tindak lanjut kegiatan 
pasca audiensi

22 April 2015 8 Orang

3. Knowledge Sector 
Initiative (KSI)

Merumuskan kerjasama diantara 
mitra KSI

6-7 Agustus 
2015 20 Orang

4.

Kementerian 
Perencanaan 
Pembangunan 
Nasional (Bappenas)

Mendisusikan isu perencanaan 
desa dan menyerahkan policy 
brief tentang perencanaan desa.

10 September 
2015 3 Orang

5. KPPOD

Berdiskusi dan bertukar 
informasi berkaitan dengan 
pengelolaan administrasi dan 
manajemen SDM lembaga 
dengan deputy/manajer yang 
menjadi penanggungjawab 
dalam pengelolaan administrasi 
dan manajerial kelembagaan

5 November 
2015 2 Orang

6. SMERU Jakarta

Berdiskusi dan bertukar 
informasi berkaitan dengan 
pengelolaan administrasi dan 
manajemen SDM lembaga 
dengan deputy/manajer yang 
menjadi penanggungjawab 
dalam pengelolaan administrasi 
dan manajerial kelembagaan

5 November 
2015 2 Orang
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C. Diskusi Bulanan 
Pada tahun 2015, IRE melalui dari 
Knowledge Sector Initiative (KSI) men-
gadakan diskusi tiap bulan dengan 
tema yang variatif, aktual dan relevan. 

Membuka tahun 2015, IRE menga-
dakan diskusi bulanan dengan tema 
“Strategi Pendampingan Desa” pada 
tanggal 2 Febru ari 2015. Pemerintah 
Indonesia telah merencanakan untuk 
melakukan pemberian ADD melalui 

skema yang pernah dilakukan yaitu 
Program Nasional Pemberdayaan Ma-
syarakat Desa (PNPM) dan Program 
Pembangunan Infrastruktur Perde-
saan (PIPP) dengan mensyaratkan 
adanya pendampingan. Diskusi ini 
bertujuan untuk memberi refleksi ter-
hadap program pendampingan yang 
telah dilakukan oleh pemerintah, di-
samping juga merumuskan pendeka-
tan atau strategi pendampingan desa 
sesuai UU Desa.  Narasumber yang ha-
dir adalah Wahyudi Anggoro (Kepala 
Desa Panggungharjo, Bantul), Sunarjo 
(Peneliti IDEA), dan Arie Sujito (Pene-
liti senior IRE)  

Pada tanggal 16 Februari 2015, Ha-
kim Sarpin Rizaldi memenangkan 

gugatan praperadilan Komjen Budi 
Gunawan (BG). Hal ini seakan-akan 
meruntuhkan komitmen anak bangsa 
dalam pemberantasan korupsi. Me-
rujuk pada kasus tersebut, IRE me-
nye lenggarakan diskusi dengan tema 
“Jokowi dan Masa Depan Pemberan
tasan Korupsi” pada tanggal 19 Febru-
ari 2015. Diskusi ini dihadiri oleh tiga  
narasumber, yaitu Dr Suparman Mar-
zuki (Ketua Komi si Yudisial), Dr Busro 
Muqoddas (Mantan/Calon Komisioner 
KPK), dan Arie Sujito, M.Si (Peneliti se-
nior IRE). Diskusi ini bertujuan untuk 
merespon secara kritis putusan hakim 
yang meme nangkan gugatan prapera-
dilan BG yang berimplikasi pada na-
caman terhadap pemberantasan ko-
rupsi di Indonesia, melakukan sharing 
perdala man berbagai kemungkinan 
yang ditempuh Presiden dan melaku-
kan konsolidasi sesama elemen ma-
syarakat sipil untuk mengantisiapsi 
bangkitnya kekuatan dan jaringan para 
koruptor di Indonesia dalam mengen-
dalikan kebijakan pemerintah.

Era liberalisasi media menjadi faktor 
pemicu tumbuhnya media di Indo-
nesia, hal ini dapat dirasakan dengan 
per tumbuhan media, baik media mas-
sa, radio, televisi, media online hingga 

Dok IRE

Dok IRE
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media komunitas. Secara normatif, 
media selalu disuarakan sebagai pilar 
demokrasi, namun di sisi lain, pemilik 
media yang aktif dalam dunia politik 
praktis seringkali menggunakan me-
dia untuk kepentingan pragmatis dan 
justru dianggap mencederai nilai-nilai 
demokrasi. Untuk mendiskusikan isu-
isu terkait media dan demokrasi serta 
tantangan yang dihadapi masyarakat 
sipil dalam rangka mendorong media 
sebagai pilar demokrasi, IRE menga-
dakan diskusi bulanan dengan tema 
“Menggugat Peran Media di Era De
mokrasi” pada tanggal 26 Maret 2015. 
Hadir sebagai narasumber adalah Budi 
Irawanto (Dosen Komu nikasi UGM 

Yogyakarta), Raihul Fadjri (Wartawan 
Senior Tempo), dan Titok Hariyanto 
(Peneliti senior IRE).

Saat ini, banyak pembangunan 
menyang kut tata ruang di desa, ter-
masuk di Yogyakarta, diantaranya 
adalah pembangunan hotel, mall, 
perumahan dan lain-lain. Hal ini juga 
mendatangkan banyak masalah sosial, 
terutama penolakan warga terhadap 
pembangunan-pembangunan terse-
but. IRE menyelenggarakan diskusi 

bulanan dengan tema “Menyoal Tata 
Ruang dan Tanah di desa” pada tang-
gal 30 April 2015 untuk menjawab se-
jauh mana UU Desa No 6 Tahun 2014 
menempatkan para warganya untuk 
ikut andil dalam pembangunan Desa, 
terutama tertkait tata ruang di desa. 
Hadir sebagai narasumber adalah Kris-
dyatmiko (Peneliti senior IRE), Pajar 
Hatma (Dosen UIN Sunan Kalijaga Yog-
yakarta), dan Donny Hendro Cahyono 
(Remdec).

Undang-Undang No 6/2014 tentang 
desa memberi peluang bagi kalangan 
perusahaan dalam melaksanakan pro-
gram Corporate Social dan Responbil
ity (CSR). Pada UU Desa tersebut, desa 
ini memiliki kedudukan yang lebih kuat 
terkait kewenangan, perencanaan, 
pembangunan, dan keuangan. IRE me-
nyelenggarakan diskusi bulanan den-
gan tema “Peluang dan Tantangan 
Integrasi Corporate Social Responbil-
ity dengan Pembangunan Desa” pada 
tanggal 26 Mei 2016. Diskusi ini ber-
tujuan untuk mendalami peluang dari 
UU Desa bagi praktik CSR yang lebih 
integratif dengan pembangunan desa. 
Hadir sebagai narasumber adalah Su-
kasmanto (peneliti senior IRE), Jamil 
Bahruddin, S.Sos, M.Sc. (Dosen Pem-
bangunan Sosial dan Kesejahteraan 
Fisipol UGM), dan Dr. Bambang Huda-
yana, MA (Direktur PSPK dan peneliti 
senior IRE).

Pilkada Sleman dipastikan diikuti oleh 
dua pasangan calon yaitu pasangan 
Sri Purnomo-Sri Muslimatun dan Yuni 
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Satia Rahayu-Danang Wicaksono Su-
listyo. Sleman adalah kabupaten yang 
terbilang kaya di DIY, dimana untuk 
pendapatan dalam APBD Sleman 
bahkan mencapai 2,1 Trilyun, dengan 
kekuatan PAD 568 juta. Namun perma-
salahan di Sleman juga tidak sedikit, 
terutama permasalahan tata ruang 
dan tanah. Hal ini menjadi sorotan di 
IRE sehingga IRE mengadakan diskusi 
bulanan dengan tema “Menyongsong 
Pilkada Sleman; Masa Depan Desa di 
Tangan Pemimpin Baru” pada tanggal 
31 Agustus 2015. Diskusi ini bertujuan 
untuk membedah masalah, potensi, 
dan tantangan lokal, selain itu juga 
mengelaborasi gagasan-gagasan calon 
Bupati Sleman. Narasumber yang ha-
dir adalah Sri Purnomo (Calon Bupati 
Sleman), Yuni Satia Rahayu (Calon Bu-
pati Sleman), dan Abdur Rozaki (Penel-
iti IRE Yogyakarta).

Sustainable Development Goals 
(SDGs) sedang menjadi diskursus pub-
lik. IRE mengadakan diskusi bulanan 
dengan tema “Peluang dan Tantang
an Implementasi SDGs di Yogyakar
ta” pada tanggal 28 September 2015. 
Tujuan diskusi ini diantaranya adalah 
untuk melihat capaian Millenium 
Development Goals (MDGs) di Yog-
yakarta, memetakan isu-isu strategis 
yang perlu dicermati terkait peluang 
dan tantangan SDGs, dan mengidenti-
fikasi atau menangkap peluang dalam 
konteks DIY. Hadir sebagai narasumber 
yaitu Suharko (Dosen Fisipol UGM), 
Siti Khoirun Nikmah (Program Mana-

jer INFID), dan Tugiyanto (Kabid Kesra 
Bappeda).

IRE secara konsisten berusaha men-
gawal UU Desa No 6/2014 termasuk 
dalam perhelatan politik lokal de-
ngan menyelenggarakan diskusi bula-
nan bertajuk “Menyongsong Pilkada 
Gunungkidul: Masa Depan Desa di 
Gunungkidul” pada tanggal 27 Okto-
ber 2015. Melalui diskusi ini, IRE ingin 
mengetahui seberapa concern calon 
pemimpin daerah tentang penga-
walan UU Desa. Hal ini karena diten-
garai UU Desa disimplifikasi hanya 
membahas Dana Desa, padahal Dana 
Desa hanya bagian kecil dari UU Desa. 
Narasumber yang hadir adalah adalah 
Immawan Wahyudi (calon wakil bu-
pati), Mustangid (calon wakil bupati), 
Djangkung (calon bupati), dan Subardi 
(calon bupati). 

Desa-desa di Bantul telah melakukan 
banyak inovasi sehingga Kabupaten 
Bantul dikenal dengan kabupaten yang 
cukup dinamis. Proses Pilkada yang 
sedang berlangsung adalah moment 
strategis untuk membicarakan konsep 
desa ke depan. IRE menyelenggarakan 
diskusi bulanan dengan tema “Me

Dok IRE
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nyongsong Pilkada Bantul; Mendo
rong Kemandirian Desa di Kabupaten 
Bantul” pada tanggal 25 November 
2015. Narasumber yang hadir dalam 
diskusi ini adalah Drs. H. Suharsono 
(Calon Bupati Bantul No urut 01), Hj. 
Sri Surya Widati (Calon Bupati Bantul 
No urut 02), dan Sunaji Zamroni (Di-
rektur Eksekutif IRE). Tujuan diskusi ini 
adalah untuk membedah masalah, po-
tensi dan tantangan Kabupaten Bantul 
dalam mendorong kemandirian desa 
dan mengelaborasi gagasan-gagasan 
calon bupati dan calon wakil bupati 
terkait arah kebijakan pembangunan 
desa dan kawasan perdesaan.

D. Refleksi 2 Tahun UU 
Desa “Maneges Desa”

Pada penghujung tahun, tepatnya di 
bulan Desember 2015, IRE mereflek-
sikan dua tahun implementasi UU No 
6/2014 tentang Desa (UU Desa). Ke-
giatan ini bekerjasama dengan CCES 
(Center for Civic Engagement Studies) 
dan diselenggarakan di Desa Wukirsa-
ri, Kabupaten Bantul pada tanggal 21-
22 Desember 2015. Selepas dua tahun 
disahkan, implementasi UU Desa diha-

dapkan pada sejumlah tantangan, mu-
lai dari minimnya inisiatif daerah un-
tuk menerbitkan regulasi pelaksanaan 
UU Desa (peraturan tentang kewenan-
gan), konsolidasi regulasi di tingkat 
pusat, dan tersendatnya penyaluran 
dana desa di sejumlah daerah. Dalam 
konteks itulah, upaya menegaskan 
kembali makna dan implementasi UU 
Desa dipandang perlu dilakukan untuk 
merefleksikan kembali sejauh mana 
beleid tersebut mampu menunjukkan 
sinyal awal bagi perubahan di desa. 

Wukirsari dipilih karena telah lama IRE 
memiliki tapak pemberdayaan di desa 
ini sejak akhir 1990-an. Rangkaian ke-
giatan dalam refleksi ini, terdiri dari 
sejumlah acara, antara lain: Seminar 
Nasional “Maneges Desa” yang men-
gundang pembicara nasional, seperti 
Ahmad Erani Yustika (Dirjen Kemende-
sa), Ahmad Muqowam (mantan Ketua 
Pansus RUU Desa), dan Arie Sujito 
(Peneliti IRE), serial diskusi tentang 
peta jalan pelembagaan demokrasi 
desa, jurnalisme desa, diskusi usaha 
ekonomi desa, diskusi pengelolaan 
aset desa, serta bazar produk ekonomi 
desa dan pentas seni. 

FOTO DOKUMENTASI IRE

Dok IRE
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E. Perpustakaan
Perpustakaan IRE memiliki koleksi 
dalam bidang kajian desa, pem-
berdayaan masyarakat adat, militer-
isme, otonomi daerah, otonomi desa, 
agraria, pemerintahan, politik dan so-
sial, dan keuangan daerah. Disamping 
itu perpustakaan IRE juga membangun 
koleksi seputar kajian tentang penang-
gulangan kemiskinan dan kesejahter-
aan. Koleksi yang dimiliki IRE saat ini 
berjumlah 3467 judul dengan 3470 
item/kopi. Adapun uraian jenis koleksi 
perpustakaan sebagai berikut

Tabel 4
Koleksi Perpustakaan IRE

No Jenis Jumlah

1 Buku Teks 1440
2 Majalah 38
3 Proceeding 34
4 Laporan Penelitian 29
5 Jurnal 28
6 DVD 25
7 Kumpulan Makalah 14
8 Tesis 7
9 Skripsi 4
10 Ensiklopedia 1

Disamping koleksi di atas, per-
pustakaan IRE berlangganan tiga ma-
jalah, yaitu Majalah Tempo, Majalah 
Chip, dan Majalah Bangkit. Koleksi Jur-
nal perpustakaan diantaranya Jurnal 
Prisma, Jurnal Analisis, Jurnal Manda-
tory, Jurnal Sosiologi, Jurnal Wacana, 
Jurnal Masyarakat Indonesia, dan satu 
jurnal online J-STOR.

Perpustakaan IRE dibuka untuk umum 
baik mahasiswa, pelajar, masyarakat, 
dll. Pengunjung perpustakaan untuk 
saat ini didominasi oleh para maha-
sis wa. Total pengunjung untuk tahun 
2015 mencapai 102 orang, dengan 
rata-sata dalam satu minggu 5-7 pen-
gunjung baik yang meminjam mau-
pun yang mengembalikan buku atau 
sekedar membaca di tempat. Untuk 
mempermudah pengunjung dalam 
menemukan buku yang dikehendaki, 
pengunjung dapat mengakses katalog 
online perpustakaan IRE. Bagi pengun-
jung yang ingin meminjam koleksi cu-
kup dengan mengisi formulir pendaft-
aran dan meninggalkan kartu identitas 
baik KTP (Kartu Tanda Penduduk) mau-
pun KTM (Kartu Tanda Mahasiswa).

Dok IRE
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F. Pengunjung WEB

Jumlah user yang berkunjung ke web (http://www.ireyogya.org) dinamis setiap 
bulannya. Merujuk pada tabel di atas, bisa dikatakan bahwa pengunjung http://
www.ireyogya.org naik setiap bulannya. Pada tahun 2015, total kunjungan sebe-
sar 96 ribu user. Di tahun ini IRE berada di posisi ke empat di rank google (http://
www.prmonitor.net). Bagi lembaga think tank seperti IRE, berada pada urutan 
ke empat merupakan posisi yang bagus dan ini menunjukkan bahwa pengguna 
internet memberikan perhatian dan interaksi yang cukup tinggi terhadap web 
IRE.
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G. Laporan Keuangan 

YAYASAN IRE FLAMMA

LAPORAN POSISI KEUANGAN

December 31, 2015

(Dengan perbandingan per 31 Desember 2014 Rupiah)

2015
Catatan/

Notes
2014

ASET

Aset Lancar:
Kas dan setara kas 2,056,432,347 2,492,781,706
Piutang 253,833,850 357,339,590
Uang Muka 19,813,600 28,350,000
Aset lancar lainnya 1,862,640  1,436,270
Aset Lain-lain
Uang Muka
Jumlah Aset Lancar 2,331,942,437 2,879,907,566

Aset Tidak Lancar
Aset tetap bersih 1,215,130,847 1,224,238,618 
Investasi 115,000,000 215,000,000
Aset lain-lain 190,097,940 190,097,940
Jumlah Aset Tidak Lancar 1,520,228,787  1,629,336,558

ASET 3,852,171,224 4,509,244,124

LIABILITAS DAN ASET BERSIH

Liabilitas Lancar  16,042,080 35,156,740 
Utang operasi
Total Liabilitas Lancar 16,042,080 35,156,740
Cadangan
Dana Titipan 120,000  -
Total Liabilitas Lancar 120,000 -
Aset Bersih
Aset bersih tidak terikat 3,086,043,490 3,549,719,710
Aset Bersih terikat temprer 749,965,654 924,367,674 
Total Aset Bersih 3,836,009,144 4,474,087,384 

Total Liabilitas & Aset Bersih 3,852,171,224 4,509,244,124
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YAYASAN IRE FLAMMA
LAPORAN AKTIVITAS

Untuk Tahun yang Berakhir
December 31, 2015

(Dengan perbandingan per 31 Desember 2014 Rupiah)

2015 Catatan/
Notes 2014

Pendapatan dan sumbangan
Dana hibah  5,930,547,190  6,334,769,913 
Jasa Layanan  3,015,400  3,080,300 
Lainnya  65,132,013  258,459,024 
Total Pendapatan dan Sumbangan  5,998,694,603  6,596,309,237 

Pengeluaran
Program Dana Terikat

PT Semen Indonesia  77,474,400  138,655,122 
Exxon 1 (SBBTK)  - 
Mercy  1,125,512 
ACCES 1  - 
ACCESS 2  1,787,710 
ACCESS 3-4  1,778,991,125 
Program Representation 1  579,689,300 
Program Representation 2  249,930,800 
Program Representation  38,559,200 
UN HABITAT  1,132,304,223 
UN HABITAT 2  - 
Research Triangle Institute 1  331,297,787 
Research Triangle Institute 2  829,416,990 
PLAN 3 & 1  91,160 
ILO  73,764,691  10,220 
ILO EXCOL  34,940,000 
SKK MIGAS  44,791,000 
HIVOS  1,199,199,647  519,595,840 
Conoco Phillips/OTT  4,800,000  40,760 
TIFA  27,025 
TOTAL  15,000,000 
TOTAL 2  27,700,000 
SHAW  29,400,000 
PLAN 2  98,000,000 
TAF  - 
FORD  - 
KSI  617,955,200  - 
OXFAM  5,770,450  - 
Sub Jumlah  2,052,463,588  5,777,854,574 
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YAYASAN IRE FLAMMA
LAPORAN AKTIVITAS (LANJUTAN)

Untuk Tahun yang Berakhir
December 31, 2015

(Dengan perbandingan per 31 Desember 2014 Rupiah)

2015
Catatan/

Notes 2014

Program Dana Tidak Terikat
Biaya Program  13,747,820  13,901,080 
Manajemen dan Umum

Personalia  2,439,758,591  833,101,910 
Biaya Overhead  179,320,029  205,970,180 
Beban Perjalanan  950,079,581 
Beban Tenaga Ahli  7,000,000 
Depresiasi  108,293,303  99,442,050 
Beban Asuransi  60,018,800  - 
Beban Pajak-Pajak  5,961,109  - 
Beban Manajemen dan 
Umum

 34,485,205  - 

Lain-lain  40,490,501  67,977,720 
Sub Jumlah  3,839,154,939 1,220,392,940 

Total Beban  5,891,618,527  6,998,247,514 

PERUBAHAN ASET BERSIH  107,076,076  (401,938,277)

ASET BERSIH AWAL TAHUN  4,474,087,385  4,942,614,816 

PENYESUAIAN ASET BERSIH  (745,154,317)  (66,589,154)
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