Apa yang akan Anda dapatkan dari pelatihan ini?
1. Pemahaman terhadap alur perencanaan pembangunan

Tema

1

desa;
2. Pengetahuan tentang aspek substansi terkait perencanaan
pembangunan desa yang demokra f;
3. Keterampilan dalam penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa,
desain pengembangan RPJM Desa dan RKP Desa.

Cara Menyusun Dokumen RPJM Desa
dan RKP Desa yang Partisipatif

K

ewenangan Desa merupakan substansi pen ng dari kehadiran UU Desa,
dimana dengan adanya kewenangan yang lebih luas, desa dapat
melaksanakan berbagai urusan di bidang penyelenggaraan pemerintahan
desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan
masyarakat. Menjalankan kewenangan desa tersebut harus dimulai dari proses
perencanaan pembangunan yang demokra s dengan mengahasilkan dokumen
perencanaan berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM
Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menghendaki adanya kolaborasi yang
demokra s dalam perencanaan pembangunan desa, antara Pemerintah Desa
yang responsif, BPD yang mampu menjalankan fungsi representasi dan Warga
yang ak f dalam mengelola ide-ide perubahan, sehingga melahirkan kebijakan
yang inklusif dan berkontribusi pada penguatan demokrasi menuju
kesejahteraan desa.
Perencanaan pembangunan desa bukan sekedar proses teknokra s administra f
melainkan punya kedalaman substansi dalam menjawab tantangan yang ada di
desa. Oleh karena itu, IRE Yogyakarta memandang pen ng untuk mendorong
penguatan kapasitas seluruh stakeholders desa untuk benar-benar memahami
aspek teknis dan substansi perencanaan pembangunan sebagaimana yang
tertuang dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014 yang diharapkan dapat
berkontribusi pada percepatan menuju desa mandiri, berdaulat dan demokra s.

Materi
1. Alur penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa;
2. Mengembangkan Musyawarah Desa dan Musrenbang Desa
RPJM Desa dan RKP Desa yang demokra f;
3. Mengenal struktur dan dokumen RPJM Desa dan RKP Desa.

Peserta
-

Pemerintah desa (kepala desa, perangkat desa);
Anggota BPD;
Anggota lembaga-lembaha desa (PKK, LPMD);
Ak vis desa
Dll.

Waktu

Selasa s.d. Kamis, 17 – 19 Oktober 2017
Batas akhir pendaftaran

Selasa, 10 Oktober 2017

Biaya dan Fasilitas
Untuk masing-masing tema pela han
dikenakan biaya
RP 2.000.000 per peserta.
BANK MANDIRI KCP SLEMAN
No. Rek. 137-00-06621771
Atas Nama. YAYASAN IRE FLAMMA

Fasilitas yang akan diperoleh oleh peserta:
1. Buku materi/ bahan ajar;
2. Ser ﬁkat;
3. Alat tulis;
4. Produk pengetahun IRE;
5. Makan siang dan coﬀe break selama
kegiatan;
6. Transportasi selama kegiatan kunjungan
lapangan.

Penginapan
Penginapan belum termasuk ke dalam biaya
di atas, pani a dapat membantu
mencarikan penginapan sesuai preferensi
dan anggaran yang dimiliki peserta.
Jl. Palagan Tentara Pelajar Km. 9,5
Dusun Tegalrejo RT 01/ RW 09
Desa.Sariharjo Sleman Yogyakarta
Telp/Fax: 0274 867686
www.ireyogya.org
@ireyogya

IRE Yogyakarta
IRE Yogyakarta

@ireyogya

CP: 082136981399

085743491008
WA/SMS
www.ireyogya.org

Hesti Rinandari
Riana Dhaniati

Apa yang akan anda dapatkan dari pela han ini?
1. Memahami peran informasi keuangan desa dalam pengambilan keputusan

Tema
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2.
3.

4.

Mekanisme Penatausahaan Keuangan Desa
yang Transparan dan Akuntabel

T

ujuan pengelolaan keuangan desa adalah agar para pemangku kebijakan di
desa, supra desa, dan masyarakat memiliki informasi keuangan desa yang
memadai untuk proses pengambilan keputusan dan/atau kebijakan.
Pela han tentang Pengelolaan Keuangan Desa akan membawa peserta pela han
mendalami se ap aspek dan tahapan dalam pengelolaan keuangan Desa.
Pela han akan mempelajari pen ngnya pengelolaan keuangan desa dalam
implementasi UU Desa, khususnya Dana Desa. Bagaimana keuangan desa
direncanakan, dilaksanakan, ditatausahakan, diawasi, dilaporkan dan
dipertanggungjawabkan dalam satu siklus .
Pela han ini sangat bermanfaat bagi pemerintah desa yang belum mampu
mengelola keuangan desa maupun yang sudah mampu mengelola keuangan desa
dengan baik tetapi ingin mengembangkannya, karena pela han ini didesain untuk
memberikan pemahaman utuh tentang pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan
keuangan Desa dak sekedar proses administrasi keuangan semata tetapi harus
dimaknai sebagai proses penyediaan informasi dan menjamin akuntabilitas publik
keuangan Desa.
Pela han juga didesain untuk memberikan keterampilan bagi peserta dalam
mengelola keuangan desa. Desain pela han ini mengiku pola logis mulai dari
perspek f keuangan desa, perencanaan, pengelolaan, hingga keterampilan teknis
dalam pengelolaan keuangan desa. Pela han ini juga dilengkapi dengan studi
kasus dan praktek penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Pela han ini
sangat cocok bagi pemerintah desa, akademisi, dan pelaku pemberdayaan
masyarakat untuk belajar tentang pengelolaan keuangan desa untuk diterapkan di
Desa.
www.ireyogya.org

5.
6.
7.
8.

dan/atau kebijakan tentang Desa.
Mamahami proses Penyusunan, penetapan dan strategi untuk
mengefek an proses Raperdes APB Desa.
Memahami prinsip-prinsip, tata laksana penerimaan dan pengeluaran desa
termasuk pengadaan barang dan jasa pemerintah desa dalam rangka
pelaksanaan kewenangan desa melalui pelaksanaan APB Desa.
Memahami alur dan mekanisme pelaksanaan APB Desa, khususnya
pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana desa.
Memahami alur proses penatausahaan keuangan desa.
Mampu menatausahakan keuangan desa dengan baik dan benar.
Mengetahui bentuk-bentuk, tujuan dan manfaat dari laporan dan
pertanggungjawaban keuangan Desa;
Mampu menyusun laporan dan pertanggungjawaban APBDesa.

Materi
1. Materi dasar
- Peran informasi keuangan desa dalam pengambilan keputusan dan/atau
kebijakan tentang Desa.
- Prinsip-prinsip, alur, dan mekanisme pelaksanaan APB Desa.
- Alur dan proses penatausahaan keuangan desa.
- Bentuk, tujuan, dan manfaat dari laporan dan pertanggungjawaban
keuangan Desa.
2. Materi Keterampilan (Prak k)
- Penyusunan, penetapan dan strategi untuk mengefek an proses Raperdes
APB Desa.
- Penatausahaan keuangan desa: SISKEUDES
- Penyusunan Laporan dan pertanggungjawaban APBDesa
3. Studi Lapangan
Studi lapangan ke desa dengan prak k terbaik (best prac ces) pengelolaan
keuangan desa.

Biaya dan Fasilitas
Untuk masing-masing tema pela han
dikenakan biaya
RP 2.000.000 per peserta.
BANK MANDIRI KCP SLEMAN
No. Rek. 137-00-06621771
Atas Nama. YAYASAN IRE FLAMMA

Fasilitas yang akan diperoleh oleh peserta:
1. Buku materi/ bahan ajar;
2. Ser ﬁkat;
3. Alat tulis;
4. Produk pengetahun IRE;
5. Makan siang dan coﬀe break selama
kegiatan;
6. Transportasi selama kegiatan kunjungan
lapangan.

Penginapan
Penginapan belum termasuk ke dalam biaya
di atas, pani a dapat membantu
mencarikan penginapan sesuai preferensi
dan anggaran yang dimiliki peserta.
Jl. Palagan Tentara Pelajar Km. 9,5
Dusun Tegalrejo RT 01/ RW 09
Desa.Sariharjo Sleman Yogyakarta
Telp/Fax: 0274 867686
www.ireyogya.org
@ireyogya

Peserta

Waktu

- Pemerintah desa (kepala desa,

Selasa s.d. Kamis
14 – 16 November
2017

perangkat desa);
- Anggota BPD;
- Ak vis desa;
- Anggota lembaga-lembaga desa
(LPMD, PKK)
- Dll.

IRE Yogyakarta

@ireyogya

CP: 082136981399

085743491008

Batas akhir pendaftaran

Selasa, 7 November 2017

IRE Yogyakarta

WA/SMS

Hesti Rinandari
Riana Dhaniati

·Apa yang akan anda dapatkan dari pelatihan ini?
1. Memahami regulasi, konsep, dan tujuan BUMDesa dan pengembangan ekonomi lokal.

Tema
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2. Memahami kebijakan penyertaan modal Desa dan pengelolaan aset Desa.
3. Memahami alur pendirian BUMDesa yang par sipa f dan peran para pemangku
kepen ngan pembangunan ekonomi Desa.

Biaya dan Fasilitas
Untuk masing-masing tema pela han
dikenakan biaya
RP 2.000.000 per peserta.

4. Memahami organisasi dan pengelola BUMDesa.
5. Mampu menyusun peraturan desa (Perdes) tentang pendirian BUMDesa dan AD/ART
BUMDesa.

Cara Membentuk dan Mengembangkan
BUMDesa yang Demokratis

BANK MANDIRI KCP SLEMAN
No. Rek. 137-00-06621771
Atas Nama. YAYASAN IRE FLAMMA

6. Mampu menggali dan memilih jenis usaha berdasarkan analisis kebutuhan,
kelembagaan, aset, dan potensi desa.
7. Memiliki keterampilan menyusun model bisnis dan rencana usaha (businessplan).

P

8. Memiliki pengetahuan dan keterampilan manajemen usaha BUMDesa.

ela han tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan Pengembangan
Ekonomi Lokal (PEL) akan membawa peserta pela han mendalami se ap
aspek dari BUMDesa dan pengembangan ekonomi lokal. Pela han akan
mempelajari mengapa BUMDesa sangat pen ng bagi se ap Desa, bagaimana
proses mendirikannya, bagaimana tata kelolanya, dan bagaimana
mengembangkan unit usaha BUMDesa. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana
pengembangan ekonomi lokal di Desa dan kawasan perdesaan.

9. Memahami strategi memulai usaha (star ng business) BUMDesa.

Materi
1. Materi Dasar
-

Regulasi, konsep, dan tujuan BUMDesa dan pengembangan ekonomi local.

-

Kebijakan penyertaan modal Desa dan pengelolaan aset Desa.

-

Alur pendirian BUMDesa yang par sipa f dan peran para pemangku kepen ngan

Penginapan

pembangunan ekonomi Desa.

Pela han ini sangat bermanfaat bagi Desa yang belum memiliki BUMDesa
maupun Desa yang sudah memiliki BUMDesa dan ingin mengembangkannya
karena pela han ini didesain untuk memberikan pemahaman utuh tentang
BUMDesa dan ekonomi lokal Desa dan kawasan perdesaan. Pela han juga
didesain untuk memberikan keterampilan bagi peserta dalam mengembangkan
dan mengelola usaha/bisnis BUMDesa. Pela han ini mengiku pola logis mulai
dari perspek f ide dasar, proses pendirian, pengelolaan, hingga keterampilan
teknis pengelolaan BUMDesa. Pela han ini juga dilengkapi dengan studi kasus
dan studi lapangan yang membantu Anda mengasah semua pengetahuan teori s
yang telah Anda terima. Pela han ini sangat cocok bagi pemangku kebijakan
BUMDesa, akademisi, dan pelaku pemberdayaan masyarakat untuk belajar
tentang BUMDesa dan ekonomi lokal untuk diterapkan di Desa.

-

Organisasi dan pengelola BUMDesa.

-

Penyusun peraturan desa (Perdes) tentang pendirian BUMDesa dan AD/ART
BUMDesa.

2.

Materi Pengembangan BUMDesa
-

Penggali dan pemilih jenis usaha berdasarkan analisis kebutuhan, kelembagaan,
aset, dan potensi desa;

-

3.

Fasilitas yang akan diperoleh oleh peserta:
1. Buku materi/ bahan ajar;
2. Ser ﬁkat;
3. Alat tulis;
4. Produk pengetahun IRE;
5. Makan siang dan coﬀe break selama
kegiatan;
6. Transportasi selama kegiatan kunjungan
lapangan.

Jl. Palagan Tentara Pelajar Km. 9,5
Dusun Tegalrejo RT 01/ RW 09
Desa.Sariharjo Sleman Yogyakarta
Telp/Fax: 0274 867686

Penyusun model bisnis dan rencana usaha (business plan);

-

Strategi memulai usaha (star ng business) BUMDesa;

-

Manajemen usaha BUMDesa.

Penginapan belum termasuk ke dalam biaya
di atas, pani a dapat membantu
mencarikan penginapan sesuai preferensi
dan anggaran yang dimiliki peserta.

Studi Lapangan

www.ireyogya.org

Studi lapangan ke BUMDesa prak k terbaik (best prac ces), khususnya BUMDesa

@ireyogya

IRE Yogyakarta
IRE Yogyakarta

dampingan IRE.

www.ireyogya.org

Peserta

Waktu

-

Selasa s.d.
Kamis 12 – 14
Desember 2017

Pemerintah desa (kepala desa, perangkat desa);
Pelaku BUM Desa;
Anggota BPD;
Masyarakat yang tertarik untuk mendirikan BUM Desa;
Ak vis desa;
Dll.

Batas akhir pendaftaran
Jumat, 5 Desember
2017

@ireyogya

CP: 082136981399

085743491008
WA/SMS

Hesti Rinandari
Riana Dhaniati

Tema
Materi
1. Subtansi UU Desa;

4

Cara Mengintegrasikan Program-Program CSR dalam
Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa

P

rogram tanggung jawab sosial perusahaan (CSR-Corporate Social
Responsibility) di desa-desa yang merupakan kawasan terdampak
langsung maupun dak langsung, saat ini pen ng dan mendesak untuk
ditata ulang. Apa sebabnya? Sejak diberlakukannya UU No 6/2014 tentang Desa,
maka satu-satunya dokumen rencana pembangunan desa adalah RPJMDesa
(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan RKPDesa (Rencana Kerja
Pemerintah Desa). Ketentuan Pasal 79 ayat (4) UU Desa inilah yang menuntut
para pihak di luar desa, seper ; pemerintah, swasta, LSM, Perguruan nggi,
menata ulang strategi dan metode masuk ke desa. Program CSR dengan demikian
harus terintegrasi dengan rencana program pembangunan desa.
Jika selama ini program CSR langsung menyasar langsung pada kelompokkelompok masyarakat, kini harus dikoordinasikan dengan desa. Koordinasi
dengan desa inilah yang akan melahirkan integrasi program CSR ke dalam
dokumen RPJMDesa dan RKPDesa. Berpijak pada ketentuan UU Desa dan
kebutuhan para pengelola CSR seper ini, pen ng kiranya pihak managemen CSR
maupun desa memperoleh pela han yang memadai untuk mampu menyusun
perencanaan program CSR dan pembangunan desa secara integra ve, termasuk
manajemen pelaksanaannya.

·
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2. Konsep CSR dan Urgensi Perusahaan melaksanakan CSR;
Materi
3.
Ragam jenis program CSR;
Subtansi
UUpembangunan
Desa;
4. CSR dan
desa;
Konsep
CSR dan Urgensi
Perusahaan
melaksanakan
CSR;desa;
5.
Pelembagaan
Musyawarah
Desa dalam
pembangunan
Ragam
jenis
program
CSR;
6. Integrasi CSR dalam pembangunan desa;
CSR dan
pembangunan
desa;
7.
Metode
SMART untuk
menyusun dan merubah RPJMDesa;
Pelembagaan
DesaRKPDesa;
dalam pembangunan desa;
8.
Teknik APIKMusyawarah
dalam menyusun
Integrasi
CSR
dalam
pembangunan
desa; dan MUSRENBANG
9. Tips dan trik menyelenggarakan MUSDES
Metode
untuk
yangSMART
demokra
s; menyusun dan merubah RPJMDesa;
Teknik
APIK
dalam menyusun
RKPDesa;
10.
Prak
k lapangan
(integrasi CSR
dan pembangunan desa);

Tips dan trik menyelenggarakan MUSDES dan MUSRENBANG yang
demokraPeserta
s;
10.
Prak
k lapangan
(integrasi
CSR dan pembangunan desa);
Tim
program CSR
dari perusahaan;
9.

-

Pemerintah desa (Kepala Desa, Ketua BPD, Kaur Perencanaan

·
Peserta
Desa, Staﬀ pemerintah desa, masyrakat desa);
Tim
program
CSRatau
darilembaga-lembaga
perusahaan;
Anggota BPD
desa;
Pemerintah
desa
(Kepala
Desa, Ketua BPD, Kaur Perencanaan Desa,
Ak vis desa;
Staﬀ pemerintah
Dll. desa, masyrakat desa);
Anggota BPD atau lembaga-lembaga desa;
Ak vis desa;
Waktu
Dll.
Selasa
s.d. Kamis 16 – 18 Januari 2018
Batas
·
Waktuakhir pendaftaran
Selasa
9 Januari 2018
16 – 18 Janari
2018

Biaya dan Fasilitas
Untuk masing-masing tema pela han
dikenakan biaya
RP 2.000.000 per peserta.
BANK MANDIRI KCP SLEMAN
No. Rek. 137-00-06621771
Atas Nama. YAYASAN IRE FLAMMA

Fasilitas yang akan diperoleh oleh peserta:
1. Buku materi/ bahan ajar;
2. Ser ﬁkat;
3. Alat tulis;
4. Produk pengetahun IRE;
5. Makan siang dan coﬀe break selama
kegiatan;
6. Transportasi selama kegiatan kunjungan
lapangan.

Penginapan
Penginapan belum termasuk ke dalam biaya
di atas, pani a dapat membantu
mencarikan penginapan sesuai preferensi
dan anggaran yang dimiliki peserta.
Jl. Palagan Tentara Pelajar Km. 9,5
Dusun Tegalrejo RT 01/ RW 09
Desa.Sariharjo Sleman Yogyakarta
Telp/Fax: 0274 867686
www.ireyogya.org

Apa yang akan Anda dapatkan dari pelatihan ini?
1. Tim manajemen perusahaan yang mengurus program CSR menjadi lebih
paham dan terampil dalam mengelola program CSR dan
mengintegrasikannya ke dalam pembangunan desa;
2. Aparatur pemerintahan desa menjadi lebih paham dan terampil dalam
melaksanakan tahapan penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa yang
terintegrasi dengan program CSR.

@ireyogya

IRE Yogyakarta

@ireyogya

CP: 082136981399

085743491008
WA/SMS

www.ireyogya.org

IRE Yogyakarta

Hesti Rinandari
Riana Dhaniati

