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Melani (MC) - Selamat pagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Assalamualaikum wr. wb.  

- Mohon mengisi tempat duduk yang ada di depan bapak-bapak dan ibu-

ibu.  

- Selamat datang di diskusi prkatik-praktik penggunaan dana desa. Ini 

adalah kerja sama antara IRE dan solidaritas kepala desa se-

Gunungkidul.  



- Saya di sini akan membawakan acara dari pagi hingga siang, acara ini 

akan berlangsung sampai siang dan kita harapkan partisipasi bapak-

bapak dan ibu-ibu untuk berdiskusi aktif. Susunannya acaranya:  

1. Pembukaan,  

2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya 

3. Sambutan-sambutan 

4. Diskusi 

5. Penutup 

- Untuk membuka acara kali ini mari kita berdoa menurut agama dan 

keyakinana masing-masing. 

- Menginjak acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Akan 

dipimpin oleh Bu Yanti Kades Plembutan Monggo Bu Yanti.  

 Menyanyikan lagu Indonesia Raya 

Melani - Acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan pertama dari kepala Desa 

Logandeng sebagai tuan rumah, lalu direktur IRE Pak Sunaji. Monggo. 

Kepdes 

Logandeng 

- Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum wr. 

wb. 

- Alhamdulillah hirobil alaimin. Yang terhormat bapak wakil bupati GK 

Himawan Wahyudi. Peneliti senior IRE Dr. Ari Sujito, peneliti IRE 

Mbak Dina Mariana. Juga KBMD Pak Sujoko. Inspektur. Narasumber. 

Dan bapak ibu kades se-GK, serta hadirin yang berbahagia. 

- Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT kita bisa 

berkumpul di Logandeng tanpa kurang suatu apapun. 

- Saya mewakili Solidaritas Kepdes se-GK mengucapkan selamat datang 

di Balai Desa Logandeng dalam rangka diskusi bulanan prkatik-praktik 

pengunaan dana desa. Apabila solidaritas ini dalam menyambut 

panjenengan semua kurang berkenan, semisal setting tempat, ini 

menjadi kekurangan kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Monggo 

bapak ibu lenggah sampai acara selesai. Kedua, kami mewakili 

solidaritas memberikan apresiasi dan terima kasih sudah berkenan 

memenuhi undangan kami, kerjasama dengan IRE; dengan tema 



praktik-praktik penggunaan dana desa. Kami mohon, ini meomentum 

yang tepat sebagai pemangku kebijakan masing-masing. Diskusi 

bulanan ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua, Juga kepada 

narsum tidak sekedar memberi materi, tapi juga ada umpan balik agar 

diskusi hidup. Kami percaya, saya berharap, ke depan dana desa yang 

bersumber dari APBN, selain bermanfaat juga memberi rasa nyaman 

pada pemangku kebijakan. Kiranya itu saja yang saya sampaikan. Untuk 

selanjutnya, diskusi bulanan ini nanti ada sinergi antara pemangku desa 

serta OPD se-GK. Sekian. Wassalamualaikum wr. wb. 

Melani - Suwun Pak. Selanjutnya akan dibawakan oleh Pak Sunaji. Monggo Pak. 

Sunaji - Assalamualaikum wr wb. Selamat siang. Pak wakil bupati, pak 

inspektorat, Pak Jarwo, bapak-ibu kepala desa, juga teman saya Mas 

Arie, Mbak Dina. Ada yang isitmewa dari Kepdes Saptosari. 

- Atas nama kelembagaan IRE, terima kasih atas sambutan bapak-ibu dari 

jajaran kepemerintahan GK, menyambut ide kami untuk mendiskusikan 

praktik-praktik dana desa. Meskipun nanti dua jam, kita bicara di tempat 

ini, tetapi manfaat semoga nanti bisa optimal untuk memperbaiki 

kualitas dana desa. Kedua, ini tahun ke-4 pelaksanaan UU Desa. Saya 

pikir ada plus minusnya. Ada yang lebih baik, tapi juga ada 

tantangannya. Praktik-praktik penggunaan dana desa nggak sendiri, 

yang penting bagaimana kabupaten; bagaimana pemeritah daerah 

berusaha untuk memperbaiki regulasi di tingkat daerah untuk memberi 

situasi dan kondisi yang lebih produktif. Juga ide dan gagasan 

menjalankan UU Desa itu adalah gagaasan bagaimana mendorong desa 

semakin kuat, mandiri, dan parsipatoris. IRE sudah merintis untuk 

mewujudkan desa yang kuat, maju, dan demokratis di GK. Kita mimpi 

bersama bagaimana GK lewat desa mengembangkan praktik 

berkelajutan. Desa di GK jadi prototype desa-desa di Inonesia. 

Momentum pelaksanaan UU Desa, harusnya kita dorong untuk 

mempercepat merealisasikan sumber-sumber kehidupan berkelanjutan 

di GK. Kita punya aset, potensi, peluang yang harus dimanfaatkan. 



Perkara nanti ada hambatan, berupa kebijakan, regulasi, tindakan dari 

pihak provokatif, kita bangun dialog dan komproromi, sehingga cita-cita 

menjadi desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis bisa terwujud.  

- Saya pikir ini saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas kerja sama 

ini. Ini dua kali diskusi tentang praktik dana desa. Pertama di IRE, 

sekarang di GK. Kami juga akan mendialogkan, semoga salah satu poin 

dalam diskusi ini bisa kita sampaikan pada kementerian. Sekian. 

Wassalamualaikum wr. wb. 

Melani - Terima kasih Pak Naji sambutannya. 

- Selanjutnya menginjak acara inti, diskusi. Acara akan dipandu oleh Mas 

Yuli. Monggo Mas Yuli, untuk ke kursi depan. 

Saya sebagai moderator mohon undur diri. Kurang lebihnya terima 

kasih. Wasslamualaikum wr. wb. 

Yuli - Asslamualaikum wr. wb. Bapak-ibu. 

- Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. 

- Bapak-ibu, selamat datang, ini hari pertama saya datang ke Balai kepala 

Desa Logandeng yang megah ini. Menggambarkan kalau desa 

Logandeng makmur ya (amin). Bapak-ibu, nanti kita akan berdiskusi 

praktik-praktik penggunaan dana desa. Ini diskusi penting yang 

dilakukan IRE setiap bulan dan rutin. Biasanya dialakukan di IRE di 

Joglo Winasis, di mana sanggar itu digunakan untuk menggelar diskusi 

rutin kepada masyarakat. Kegiatan rutinnya juga dilakukan di luar ini. 

Kami menggelar disksui ini menghadirkan semua elemen masyarakat 

GK. Dari pemerintah kepdes dan kelompok produktif ekonomi, pegiat 

desa juga, seperti yang kita tahu dan disampaikan Pak Sunaji; kita 

hampir empat tahun menjalankan UU Desa, dan paling tidak sudah tiga 

tahun kita dipercaya menggunakan anggaran desa. Dana desa dengan 

prinsip rekognisi (pengakuan-penghargaan), selain mendapatkan 

kewenangan besar juga dapat dibekali kemampuan fiskal yang besar. 

Juga transfer dari pusat yang mencapai 1 Milyar. Juga nilai fiskal yang 

besar dari ADD menurut skema UU Desa. Dalam kesempatan ini, kita 



banyak mengulas praktik-praktik dana desa. Kami ingin bapak-ibu 

sharing praktik baik. Di situ kita akan saling menginspirasi. Kami juga 

mengharapkan peran Pemda mengawasi implementasi penggunaan dana 

desa sesuai spirit dana desa. Kita telah kedatangan empat narsum yang 

sangat kompeten: pertama ada Bapak Himawan Wahyudi wakil bupati 

GK. Kedua Bapak Setiyono kepdes Pacarejo. Ketiga Arie Sujieto 

peneliti senior IRE dan sosiolog UGM banyak sekali mengawal 

implementasi UU Desa, dia juga pernah jadi satgas dana desa. Keempat, 

Ibu Dina Mariana peneliti IRE yang juga banyak menekuni isu-isu desa. 

Juga studi gender, dari perspektif peran perempuan. 

- Pertama saya persilahkan Bapak Setiyono untuk menyampaikan 

materinya sekitar 20 menit. Lalu Bapak Himawan, Mbak Dina, dan Pak 

Arie Sujito. Waktu tempat kami persilahkan 

Setiyono - Assalamualaikum wr. wb. 

- Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan 

puji syukur kepada Allah SWT sehingga diskusi ini bisa berjalan, 

semoga bisa mempercepat kemandirian desa-desa yang ada di GK. 

Yang saya hormati dinas P3, bapak, juga guru besar kita Arie Sujito, 

direktur IRE Pak Sunaji, Mbak Dina, bapak camat, juga para kepdes. 

- Nyusun sewu Pak Joko dan Pak Inspektur, dari moderator Mas Yuli, 

sebenarnya kami bukan narsum. Kami ingin menyampaikan di tahun ke-

4 untuk UU Desa dan praktik dana desa di tahun ke-3 membuat 

konsepsi yang lebih baik agar UU 6/2014 agar desa lebih maju, mandiri, 

dan demokratis ini benar-benar bisa diimpemetasikan  di 144 desa di 

GK. Dan secara umum di desa lainnya secara nasional. 

- Tentunya, untuk Pemda dari kecamatan kami sangat berharap mari kita 

sinergi dan memiliki pemahaman yang sama. Dengan lahirnya UU 

6/2014, ini merupakan harapan dan roh yang sudah dicanangkan UU 

18B ayat 2. Harapan kami, UU Desa jangan sampai nanti kita terjebak 

dalam dana. Yang kami harapkan untuk memahami dengan lahirnya UU 

Desa, tak sekedar hak desa namun adalah kewajiban negara. Harapan 



kami praktik-praktik yang dilaksanakan benar-benar bisa menciptakan 

desa mandiri, berdaulat, demokratis. Kalau kita melihat regulasi, ada 16 

Bab, 122 Pasal, 259 Ayat, kita sangat-sangat belum bisa melaksanakan 

keselurahan, belum lagi perda dan perbup. Mari kita paling tidak di 

pasal 67 terkait hak dan kewajiban desa, benar-benar kita mempunyai 

kesempatan yang sama. Juga lebih luas ke hak dan kewajiban 

masyarakat. Dengan sikon, semua desa akan taat pada Perpu yang ada. 

Karena ini masa transisi, desa bergerak maksimal agar mandiri, 

berdaulat, dan demokratis.  

- Satu contoh partisipatif adalah desa gotong royong dengan inovatif. 

Juga kedua menjadikan desa sebagai basis-basis pembangunan. 

Selanjutnya akan menggerakkan ekonomi desa yang sebetulnya akan 

menggali potensi desa yang tinggi, sehingga akan meningkatkan 

ekonomi desa. Juga akan menggerakkan inovasi desa yang tentunya 

akan bergabung secara keseluruhan di tingkat masing-masing.  

- Kemudian gerakan penciptaan desa itu tentunya akan sangat preventif 

untuk potensi yang dimiliki, kemudian melestarikan karakter budaya 

sesuai Pancasila.  

- Bapak-ibu yang saya hormati, dengan kondisi situasi regulasi belum 

berpihak ke desa.  

- Atau kita lihat nawacita presiden, contohnya program membatngun 

pinggiran. Itu baik, tapi sayang belum ada sinergi baik pemeritah desa, 

pemerintah daerah, hingga pemerintah pusat. Sehingga yang kami 

rasakan desa masih menjadi korban regulasi. Desa masih tereksploitasi 

kewenangan, bahkan desa tersandera oleh  kewenangan.  

- Yang mana GK sudah memiliki Perbup 70/2015; juga yang paling dasar 

saat itu kerjsama dengan IRE, tapi kami terseandera itu juga. Kami juga 

terbelenggu dengan regulasi yang tumpang tindih. Sami mboten pak? 

(sami).  

- Artinya yang kami sampaikan riil. Saya akan menyampaikan satu 

contoh program terkait padat karya dana desa. Program bagus, tapi 



praktiknya di 144 desa GK, tak maskimal. Di Desember 2017 sudah 

meraih Perdes APBDes untuk tahun 2018, tentunya untuk memperoleh 

itu harus lewat musdus, musdes, yang mengajak seluruh elemen 

masyarakat untuk membuat Perdes APBDes. Bahkan secara terbuka 

semua struktur desa, semua lembaga, masyarakat, kelompok rentan, 

difabel, juga membahas Perdes APBDes. Di tahun 2018 tinggal 

melaksanakan, di Maret dana desa sudah ada. Namun kita terbelenggu 

masalah itu. 

- Inilah yang perlu kita sampaikan, dengan kondisi seperti ini kita 

menyamakan persepsi. UU Desa dikembalikan ke mandat. Dari 144 

desa itu tidak sama. Di situ, di wilayah selatan punya potensi wisata 

alam, di utara mungkin desa wisata juga, dan seterusnya. Sehingga dari 

regulasi kalau dibuat semacam program yang sama, apakah ini namanya 

pemaksaan? Tidak memunculkan potensi desa yang disampaikan pak 

direktur tadi. Ini contoh riil yang kami rasakan.  

- Secara utuh di desa dengan syarat upah pekerja 30 persen, secara 

komulatif, baik fisik dan non fisik, rata-rata di APBDes hanya 20 

persen, bahkan kurang. Di Pacarejo hanya mencapai 18,5 persen, artinya 

kami harus menambah anggaran, yang artinya memangkas kegiatan. 

Belum nanti dituntut minimal pembangunan 3-5, kemudian tahapan 

yang ada nanti, kita mengadakan PTKD ini dengan optimalisasi.  

- Bagaimana nanti pemerintah provinsi bisa menangkap peluang dan 

turunan, agar desa bisa bergerak, bukan malah mundur. Kira-kira dana 

desa, sampun wonten dereng? Dari 144 desa gak ada 10 %. 

- Bapak-ibu, dengan program APBD ini akan menyebabkan lima akibat: 

1. Menjebak desa dalam hal nyuwun sewu bukan berarti kasar, dengan 

aturan yang baru Perdes APBDes berarti kanibal.  

2. Akan menggerus semangat gotong royong. Nanti ada medium dengan 

tiga kegiatan (2 kegiatan dana desa, 1 murni gotong royong). Akan kami 

buktikan di desa kecil. Di 144 desa GK akan mengalami hal yang sama.  

3. Hasi pembangunan rendah. Ada efek di masyarakat sehingga nanti 



desa akan susah untuk mengembangkan semangat gotong royong.  

4. Hanya berorientasi adminsitarasi data saja--yang sudah melaksanakan 

kegiatan, artinya melewati tahapan peraturan yang terbaru. Ini pekerjaan 

pak inspektur.  

5. Kuncuran dana masyarakat belum memenuhi upah kerja.  

- Kami dari 144 kepdes di GK mohon dengan sangat, ini boleh dikatakan 

rekomendasi dan rangkuman. Poin pertama, UU 6/2014 segera 

dikembalikan ke mandat. Kedua, cabut atau revisi baik PP, Permen, 

Perda, Perbub yang menjadikan desa jadi korban regulasi dan kebijakan. 

Ketiga, pemerintah pusat hingga daerah hingga kecamatan dalam 

melaksanakan undang-undang ini diilhami dengan semangat UU Desa. 

Terakhir bagaimana pusat hingga daerah meningkatkan kualitas 

penggunaan dana. Kalau nanti benar-benar melaksanakan, desa akan 

menjadi: desa wonocolo, pangan notoprojo, hamengku buono, memayu 

hayuning bawana.  

- Demikian. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum wr. wb. 

Yuli - Terima kasih Pak Setiyono tadi beberapa disampaikan problem riil 

terkait dana desa. Pak Setiyono juga banyak menyampaikan harapan 

agar peran desa lebih baik. Pak Setiyono bahkan menyampaian harapan 

yang levelnya sangat tinggi. Kita komitmen untuk kembali ke mandat 

desa. Pak Setiyono juga melihat desa lain di GK, regulasi desa dianggap 

banyak beberapa hal yang tak sesuai spirit UU Desa. Harapannya agar 

ada perbaikan yang sifatnya regulatif. Langsung saja ke narsum kedua, 

Immawan Wahyudi. 

Immawan - Asslamualaikum wr. wb. 

- Yang terhormat saudaraku Arie Sujito. Direktur IRE, Pak Sunaji. 

Seluruh teman baik seuruh lini dan tim IRE. Yang saya hormati Pak 

Jarwo ketua dinas inspektorat GK. Yang saya hormati bapak-ibu kepdes 

wabil khusus, Pak Arie dan Pak Setiyono. Yang saya hormati pak 

camat, Pak Rahmadian, dan bagian pemerintahan umum. Jug bapak-ibu 

sekalian 



- Saya datang dengan serius, serius pertama ada pejabat yang kompeten 

melaksanakan dan menindaklanjuti apa yang akan saya sampaikan. 

Sudah saya urut, saya diskusikan menurut pangendakinipun para lurah. 

Alhamdulillah. Sama Pak Sujito ketemu tahun 97, masih di Sosiologi 

UGM, pas promosi doktor masih sama saya. Sebagai masyarakat 

kampus banyak membantu saya di pemerintahan desa. Di antara yang 

saya masih ingat pernyataan Pak Ari mengenai dana desa. Konotasinya 

menimbulakan ketakutan, tidak terlatih, apalagi melatih. Yang muncul 

banyak rekomendasi terkait dengan pengawasan dana desa, bukan ide-

ide maksud dari UU 6/2104.  

- Jarang sekali orang memahami UU Desa dari segi filosofis dan 

sosiologis. Tujuan penting ada di filosofinya. Apa yang disampaikan 

Pak Setiyono hal yang wajar dalam sinkronisasi konteks UU Desa.  

- Tapi kemudian kalau melihat peraturan pemerintah, ada perda, dll, 

kadang-kadang tak melihat pesan filosofis dan sosiologis UU. Saya 

sudah menyampaikan kepada prof Eko Prasetyo, kami selalu tertekan 

oleh terlalu sering banyak peraturan yang dilahirkan, perturan itu 

menimbulakan problem pada pemereintah daerah.  

- Kalau terus-terusan, kita belum sempat melakukan evaluasi ini manfaat 

atau tidak, tetapi sudah blunder. Solusi tahun 2005 Peraturan 

Pemerintah tentang APBD itu dua kali, setelah kita bahas ketemu PP 

kedua yang tak sama. Sehingga apa yang bapak-ibu alami sama dengan 

yang kami alami. Korban. KDRT negara. Ini persoalan bersama juga.  

- Resolusi ini nanti kita komunikasikan sampai pusat. Kalau perlu nanti 

dipantau Pak inspektorat untuk berkomunikasi, enath itu DPR atau 

Kemendagri kami siap. Beliau dekat dengan pak Kemendagri. Nanti 

pakar-pakar kita minta bahas. Juga ada revisi, nanti apa yang bisa 

dilakukan dengan revisi itu, kita buat lembaganya.  

- Itu level di tingkat perlunya mengembalikan mandat UU Desa 2014 ke 

sisi filosofis dan landasan sosialogis. Jangan sampai menimbulkan 

kesulitan dan hambatan. Nanti sama kayak orang pendidikan yang susah 



nulis BOS. Stress. Karena kepsek tidak di-setting mengurus keuangan.  

- Di desa tidak semua kepdes selevel mengurusi regulasi. Masalahnya 

sudah ada di regulasi. Itu terjadi di dewan tingkat provinsi PP No 

10/2010. Teman-teman saya masuuk penjara atau pindah gara-gara 

pasal itu.  

- Saya tidak ingin itu terjadi pada turunan UU No 6 sehingga bapak-ibu 

sekurang-kurangnya bisa nyaman.  

- Dalam kaitan ini nanti di rumah dinas bupati, ada aula cukup untuk 50 

orang. Bisa untuk membasas masalah-masalah desa terkiat dengan 

regulasi.  

- Yang penting, bagaimana ide membangun desa jangan sampai oleh 

suatu birokrati ketika diterapkan ke bawah malah mencurigai dengan 

kredonya berupa pengarawasan.  

- Masak aturan malah menjerat, malah menderita karena aturan. Aturan 

yang banyak itu harusnya mengembirakan. Tapi seringkali menuju 

tujuan kebalik dari seharusnya.  

- Tadi tentang Padat karya di GK, orang dapat dana padat karya untuk 

jadi produk. Lalu Pak Ari dan Pak Sunaji tadi menginginkan untuk 

membuat aturan yang melindungi praktik penggunaan dana desa,  

- Berarti kita memang harus buat Perbup dan Perda.  

- Mohon pelaksanaan praktik pelaksanaan desa seperti kata Pak Setiyono 

menjadi peran gotong royong. Jangan sampai gorong royong macet 

gara-gara aturan. Negara harus melengkapi banyak aspek hingga tingkat 

kegunaan dan kebermanfaattan.  

- PAda tingkat kabupaten ada geist. Kit konsultasi kisah aspek 

perenanaan dan pengawasan, serta pelaksaanan. Kita rembuk apa yang 

harus kita biarakan.  

- Setelah saya umumkan ini ada kesalahan. Demokrasi desa itu jadi 

kewajiban wabup. Memantau pemerintahan desa, cuma mekanisme 

harus kita lakukan. Mari kita lacak mana yang jadi kendala, problem 

turunan.  



- Lalu urusan sinergi, kami diundang LSP DIY menyampaikan 

kemiskinan di tingkat provinsi. Maksimal nanti jam 11.20. 

- Jadi hal hal yang terkait dengan pengembangan akan saya sampaikan 

kepada Pak Sunaji aturanyya.  

- Saya sepakat, jangan sampai kepdes dibebani tugas, tapi tak diberi 

kewenagan. Oleh karena itu kita lihat keseimbangan hak dan kewajiban. 

- Normanya norma darurat. 

- Untuk kepdes yang tak membolehkan ini itu; itu sama saja dengan 

penyuruh. Teman-teman saya jalan terus. Akibat dari pandangan 

regulasi P4, regulasi menimbulkan ketidaksejahteraan. Lalu, 

bagaiamana melaksanakan kepemerintahan itu dengan baik?  

- Memberi imajinasi melakukan kepemerintahnan. 

- Baik itu, saya mendengar dan mendengakrkan keluhan. Nanti kita buat 

kesepakatan baik yang bersifat sosial kemasyarakatan, yang terpokok 

adalah mensejahterakan masyarakat. Banyak hal yang harus kita 

perbaiki.  

- Saya tahu, jangan sampai desa itu jadi tempat sampah.  

- Mengeluh ada ketidakseimbangan antara kewajiban dan hak-hak 

melaksanakan di desa. Saya rasa itu, semoga nanti banyak kosnuslltasi 

dengan Pak Jito. Hebatnya peneliti, professor saja tak bisa membantah.  

- Saya minta maaf Pak Jarwo, Pak Joko. Ngoten nggih. Saya harus cabut 

dulu ke LPS DIY. Kalau ada salah kurangnya saya minta maaf. 

Wassalamualaikum wr. wb. 

Yuli - Terimakasih Pak Himawan, silahkan menuju forum selanjutnya. 

- Kita telah mendengar komitmen Pak Himawan bersama, membereskan 

hal-hal yang telah (masalah-masalah) yang diturunkan Pak Setiyono, 

yang mewakili kades se-GK.  

- Sekarang bapak-ibu kita persilahkan Mbak Dina mempresentasikan 

materinya. 

Dina - Terima kasih Mas Yuli, selamat siang bapak dan ibu sekalian; terima 

kasih kesempatannya memberikan diskusi, merespon Pak Setiyono. Ini 



kegelishan yang relaitf sama kepdes dimanapun.  

- Saya baru saja ke kabupaten di Berau, juga begitu. Ada regulasi yang 

baru datang. Bahkan cukup signifikan merubah proses yang ada di desa. 

Tapi cukup naif, jika mengatakan dana tak memberikan dampak yang 

besar. Ada problem besar, ketimpangan, kemiskinan, ketidakadilan 

gender, persoalan ekologi. Dicoba untuk dijawdab dengan alokasi yang 

lumayan besar.  

- Akan tetapi ada persoalan lain, GK sudah beruntung karena ada 

kewewenangan desa. Apa yang harus dilakukan dan dilayani. Masih 

banyak kabuptaen yang belum punya kewenangan. 

- Uang sudah dipegang tapi kewangan tak ada. Lagi-lagi tidak pas. Situasi 

seperti ini banyak sekali dan beragam, bagaimana kabupaten melakukan 

koordinasi kepada desa.  

- Terkait dana desa, IRE sendang mencoba megembangkan bagaimana 

mendorong desa menyadari potensi. Menjawab dengan ekonomi 

inklusif. Perencanaan menjadi kunci yang kami pegang, ini dapat 

mempengaruhi kemana arah desa.  

- Ada mendorong proses. Yang selalu kita dorong agar pemerintah desa 

sensitif.  

- Soal akuntabilitas sosial jadi tantangan, ada strain yang cukup besar. 

Menggambarkan pemerintah desa agar terbuka terhadap aset. Ini modal 

yang baik membangun kepercayaan warga terhadap pemerintah desa.  

- Tidak hanya merumuskan program saja, tapi hingga ke detailnya, 

bagaimana jumlahnya? Manfaatnya? Lokasinya?  

- Di beberapa desa saya membuat cerita-cerita kecil. Mengembangkan 

potensi lokal yang inklusif.  

- Di Desa Karengrejo jadi sinergi dengan praktik desa. Semisal ada desa 

yang jauh dari bagus, tapi punya potensi alam yang sangat baik, dimana 

letak pemerintah desa itulah yang menjadi penting. Pemdes 

mengintergrasikan seluruh potensi yang ada. Yang kemudian ada proses 

yang sangat maju dalam desa ini kurang dari satu tahun. Catatan-caatatn 



ini jadi sangat penting. Pesoalannya bukan karena uang tapi minim 

referensi, tidak memiliki teman diskusi, sehingga selalu tak jauh beda 

dari tahun ke tahun. Selalu ke fisik, meski tak bisa disalahkan fisik juga 

tertinggal. Hari ini ada upaya upaya maju bagaimana pemanfaatan 

bumdes, untuk kelompok-kelompok  marjinal di desa. 

- Ada perangkat desa yang berpikir jangan meninggalkan satu orang pun 

yang ditinggalkan dalam membangun desa. Saya contohkan Pak 

Mukhodir tidak memiliki tangan dan kaki, tapi halaman rumhanya luas 

dan bisa dilakukan untuk parkir dan display bahan lokal. Kebijakan ini 

harus muncul dari pemimpin di tingkat kota.  

- Banyak hal yangs saya temukan, desa mencoba memenuhi empat 

bidang keweangan yang mreka miliki. Next, selipan cerita ini sudah 

sangat kaya. Bagaimana sanitas dan jalan dibangun. Ini jelas dari dana 

desa dan alokasi dana desa serta kelompok masyarakat sanga kuat. 

Sehingga kenakalan-kenakalan sangat sempit dan bukan jamannya lagi.  

- Ada tantangan penggunaan dana desa yang tak jauh dari Pak Setiyono 

dan Pak Himmawan. Ada regulasi yang mengatur ketat baik APBD dan 

ABPDes, bahkan desa berpotensi minus, gara-gara kabupaen kepo 

terhadap desa. Misal untuk PKK 10 juta, palu 10 juta, sampai begini 

minus. Kami tak memenuhi 3% operasional untuk pemerintah desa. Ini 

tipe kabupaten yang seperti apa?  

- Setidaknya saya mencoba untuk mendefinisikan kabupaten yang baik 

ini seperti apa sih? 

1. Mencipatakan regulasi yang sesuai mandat UU Desa 

2. Memperjelas kewenangan desa 

3. Membangun relasi kelembagaan yang dialogis dan demokraits 

4. Melakukan pembinaan 

5. Memfasilitasi operasi desa 

- Saya masih jarang menemukan kabupaten punya instrumen untuk 

mengawasi desa. Yang berjalan dalam proses sehari-hari. Untuk buat 

APBDes camat mengawasi itu tapi gak punya instrumen prototype apa 



yang dibuat. Instrumen ini ketika saya diskusi oleh beberapa kabupaten 

mereka belum siap membuat elemen ini. Kemudian desa yang baik itu 

seperti apa? Jika desa terus berkamabg. Misalnya bekerjanya demokrasi 

di tingkat desa. Pengambilan keputusan dilakuan dengan warga. 

Pemerintah desa responsif. Ada representasi. Berkembangnya diskursus 

tentang publik, di musdes, dll.  

- Kalau bicara diskusi kelompok tani, dll. Ketika ngobrol tentang 

kemiskinan di desa, dll. Berangkat dari itu saya mencoba memetakan 

relasi kabupaten dan desa selama ini.  

- Titik terendah relasinya bersifat politik, dengan melakuan 

persekongkolan. Ini kejahatan yang luar biasa. 

- Ada relasi konfliktual di mana kabupaten dan desa tidak cocok.  

- Ketiga, ada yang bersifat dominatif, tadi saya menceritakan ada 

kabupaten yang mengatur habis desa. Ruang geraknya semakin terbatas. 

Ada yang tipe acuh, kabupaten dan desa jalan sendiri. Ini sebenarnya 

yang juga bahaya.  

- Juga ada relasi yang dialogis dan kolaboratif antara desa dan kabupaten. 

Ini yang penting untuk dirumuskan. Kita berharap ini menjadi relasi 

terbaik kabupaten dan desa. Ini hanya contoh.  

- GK baik di Kuadaran 1. 

- Catatan besar saya soal ini: pertama, dana desa perlu inisiatif dan saya 

apresiai luar biasa Banyak dinamika luar biasa tuntutannya jadi 

harmoni, sehingga warga menjadi kuat. Tapi warga juga dibatasi 

kewenangan. Inilah pentingnya kabupaten. Juga konsistensi 

kemeneterian. 

- Itu dari saya, kurang lebihnya minta maaf 

Yuli - Terima kasih Mbak Dina sudah menyampaikan implementasi dana desa. 

Inovasi dan terobosan itu sudah banyak. Kemudian Mbak Dina tadi 

sudah cerita tentang program-program impementasi dana desa. Bisa 

menjadi bahan untuk kemudian menghasilkan terobosan perbaikan 

regulasi.  



- Tadi Mbak Dina juga menceritakan tantangan yang mesti dihadapi 

dalam memperbaiki. Juga tadi pada bagian akhir bagaimana  topologi 

relasi antara kabupaten dan desa, juga terobosannya seprerti apa. 

Semoga bisa jadi stratak berdiskusi tanya jawab untuk menerima 

aspirasi dari bapak-ibu. Waktu berikutnya pada Pak Arie Sujito.  

Arie Sujito - Berdiri saja ya 

- Selamat siang. Asslamualaikum wr. wb. sugeng siang bapak-ibu 

- Saya kalau ngomong desa tidak pernah bosan, karena republik ini ada 

karena desa. Kita harus yakin bahwa masa depan desa bergantung 

dengan kita yang ada di sini. Pak Himawan sebagai wabup entah 

personal telah berkomitemen.  

- Kemarin Jokowi mengundang 7000 perangkat desa, Pak Setiyono ini 

sering ketemu.  

- Pak Kepala dinas, kalau kita lihat secara umum, praktik-praktik baik 

dana desa, oleh Dina dan Sunaji, itu inisiatif desa untuk memanfaatkan 

agar dana bermanfaat bagi masyarakat. Bahwa perlakuan segelintir 

orang yang melakukan penyimpagan.  

- Apa masalahnya? Bukan di desa, tapi masalahnya salah satunya adalah 

regulasi kita yang belum terintegrasi. Salah satunya pergub tentang 

keuangan.  

- selalu menjadi cerita baik dari banyak tantangan.  

- Tadi dikatakan Yuli, saya satgas 2 kali, pertama saya bisa, kedua keluar 

karena tak cocok. Pemanfaatan dana desa itu dikontrol dan didukung. 

Ukurannya adalah desa menjadi subjek pembangunan. Bahwa perangkat 

desa itu mengawal itu biasa, saya beberapa daerah kabupaen di 

Indonesia, saya jadi tenaga ahli, ada yang paham, ada yang tidak.  

- Atas dasar itu bisa dimaklumi orang desa selalu bergerak. Kalau ada 

klira klirune yo wajar, ojo malah diidakidak. Dari problem regulasi itu, 

PP kurang sesuai dengan nafas UU Desa. Yang mengerti desa itu siapa? 

Ya desa. Kebutuhan desa gimana? Harus tahu. Harus tahu. Danane 

sakmene lek salah digentak-gentak. Sekarang ukurannya desa menjadi 



subjek. Desa itu lebih dulu bediri dari negara. Ada asas-asas rekognisi 

dll yang tercermin dalam kekuasaan. UU Desa kalau diperes dan diperes 

lagi itu yo dana desa. Kalau cuma partispasi, kurang bisa. Biyen iku 

dana masuk tapi kewenangan tidak. Wong desa pinter partisipasi, tapi 

yo ra metu ning APBD.  

- UU ini mengamanatkan penting desa diberi otoritas supaya orang desa 

berotak cerdas berkantong tebal dan beradab sehat. Dana desa terlanjur 

terjebak dalam hal administratif. Yang jauh penting tata kelola punya 

makna bagi perubahan desa, kalau cuma penting administratif thok, 

percuma. Yang begini-begini yang harus dibicarakan. Kalau wong deso 

mlungker ae ngombe wedang ora nandang gawe itu gagal. Tapi apa 

orang desa malas? Tidak, yang bikin malas apatisme terhadap masa lalu. 

Persepsi ini perlu kita ubah, bahwa mengelola desa harus diimbangi 

dengan partsipasi warga desa. Kalau dirembug bareng, mari gali potensi 

bareng. Memperjuangankan UU Desa lebih angel dari implementasi. 

Kita bertarung dengan DPR dan rezim lama ketika UU Desa ada, 

mandatnya menajdikan desa sebagai subjek. Apapun dan siapapun bisa 

melakukan. Kalau difabel dipinggirkan, kalau diberi kesempatan bisa. 

Pemuda yang mondar mandir bisa diajak ngobrol. Kata kunci satu: 

rakyat dan perangkat desa harus mampu mengorganisir masyarakat 

dalam partisipasi desa. Jangan diserahkan pada segelintir orang. 

Makanya kepdes harus buat jaringan. Bagi-bagi ilmu bagaimana 

memakmurkan desa. Ini yang saya sebut dengan koletifitas.  

- Menteri desanya kurang jos, tak mengikut secara substasnitf, tapi 

potensinya strategis. Komitmen Jokowi ada pada birokrasi. Tinggal 

diajak ngobrol, tidak ada yang berat.  

- GK sedang tumbuh mekar. Mengapa terjadi perepatan pemekaran? 

Kalau gak APBD GK sitik. Tapi ingat, GK dikenal dengan kemiskinan, 

tapi cerita baik juga ada, yang menggeser paradigma lama. 

- Sekarang ini tantangannya terletak pada kemampuan desa membuat 

inisiatif, dalam skema makro tidak ada pasal gedhe. Yang mulai tumbuh 



dan bertanya. Saya jadi satgas mendorong desa tumbuh, waktu kedua 

berbeda, kalau kita mau memastikan pengelolaan desa bener, jangan 

mencurigai desa, tapi dengan demokrasi desa yang harus dilakukan.  

- Mestinya hidupkan demokrasi desa, agar transparan, kalau gak tahu ya 

harus kerja bareng. Banyak desa di Jateng, Jatim, Jogja itu punya 

inisiatif di mana jangan meremehkan partisipasi. Gorong royong itu 

kultur lama. Demokrasi itu diukur gotong royong, bukan sekedar 

administrasi. Kalau logikanya jalan akan jalan. Camat itu sekarang itu 

penting untuk berperan memfasilitasi ketemu antar desa. Tentu tidak 

seperti dulu. Kabupaten ini punya cara pandang desa akan kreatif kalau 

mereka diberi ruang brekreasi. Agar kita tak salah arah. 

- Empat tahun UU Dea gejolak UU Desa. Jumlahnya sekian persen dari 

74 ribu sekian desa. Cerita baik harus kita sebarkan. Podo podo kerene 

mosok raiso maju. Tidak ada orang bodoh. Cuma keberanian kita untuk 

bertanya dan memastikan yang kita lakukan bermanfaat untuk 

masyarakat. Mau korupsi di desa pasti cepat ketahuan, tapi kalau lewat 

atas itu susah.  

- Pas jagong, pas kenduri ditanya terus, takziah, ditakoni.Kalau Pemda 

ditakoni susah, jarang ketemu warga. Kekuatan kulturan besar karena 

setiap hari bertemu. Saya percaya praktik spiritual itu ada. Kita punya 

optimisme menggerakkan Bumdes. Lihat dulu potensi desa, problem-

nya apa. Buat SK itu mudah, tapi menggerakkan masyarakat itu kunci 

penting. Kalau dulu jaman baheula, bagaimana caranya? Dekati 

masyrakat.  

- Di kota merelakan tanah untuk publik tidak bisa. Itu fakta. Inisiatif lokal 

di semua lini terjadi. Di GK dinasnya pintar, kalau alergi kayak gini 

berarti pergi.  Mereka juga berkepentingan agar desa makmur. Jadi tidak 

ada alasan membatasi desa. 

- Perhatikan gerak ekonomi desa dari segi partisipasi. Setiap masyarakat 

pasti punya potensi. Wong sengeni nembang openi, senege njahit 

openei, pupuk organik openi, bagaimana potensi tersebut kita rawat. 



Yang tahu desa. Yang penting kita bisa mempertanggungjawabkan. 

Terkahir ketemu sekjen dan kementerian desa komitmen sudah berbeda. 

Penegalaman IRE bekerja sama dengan GK tidak sulit. Kalau desa 

punya terobosan yang cukup berarti, Jogja itu kecil. Menggerakkan 

potensi tidak sulit. Kuncinya antar kabupaten kerja sama. Kalau susah 

jangan dipikir sendiri. BPD bukan begitu, dulu tak pernah diperhatikan, 

kalau demokrasi jalan, BPD harus jalan. Jangan kayak DPR rebut sana 

sini. Mematikan policy akuntabel.  

- Saya setuju isitlahnya preseiden yang akuntabel itu tak harus berbelit-

berlit. Dia menjadi pelaku reformasi desa dan ekonomi desa. Desa itu 

diubah oleh dirinya sendiri. Supaya desa maju itu dibantu. Idealnya 

pendamping itu dari dalam, perndampingan organik. Bagaimana 

memaksimalkan potensi anak mudanya. 

- Dana desa ini harus berputar agar berdaya. Saya optimis GK itu banyak 

orang pinter, tinggal mempertumukan saja. Kepdes tak perlu mencurigai 

amat, tapi camat juga harus berubah. Mereka dibutuhkan untuk 

memfasilitasi jaringan. Sehingga potensi yang ada bisa dimanfaatkan 

dengan baik. Kadang-kadang dinas tak sesuai.  

- Manfaatkan juga teknolaogi informasi. Mari kita songsong cerita baik 

sebagai jalan kebaikan desa. Jangan sampai cerita desa elek-elek terus. 

Jangan sampai UU Desa dicabut, nanti dana desa mati. Dana desa cuma 

berapa persen dari APBD. Itu kecil. Mestinya harus didorong berbenah. 

- Begitu Mas Yuli. Matur suwun. Wassalamualaikum wr wb 

Yuli - Terimakasih Pak Sujito Sekarang giliran bapak-ibu untuk merespon 

terkait apa yang kita bicarakan. Kami persilahkan. Jangan lupa nama 

dan asal. Silahkan. Kita persilahkan juga Pak Sujoko untuk ke depan. 

Penanya 1 - Asssalamualaikum wr. wb. 

- Kepada narsum yang saya hormati. Bapak kepdes yang datang 

- Yang pertama, saya berdoa semoga pak Ari jadi menteri desa. Kedua, 

sebenarnya kata kunci dari diskusi ini adalah koordinasi. 

Koordinatornya siapa? Pemerintah pusat. Kalau pemda dan desa itu jadi 



korban regulasi. 

- Bumdes terbentuk bukan karena tekanan dari atas, tapi atas inisiatif kita. 

Kita kembali ke masalah koordinasi, Pak Ari calon menteri desa besok, 

bisa mengkoordinasikan dengan kementerian yang lain. Desa 

terkungkung suwe-suwe entek. Kedua, ada kebijakan padat karya tunai 

desa itu 30% itu mumet tenan pak. Kasian desa. Wis dikejar waktu, 

harus dioyak-oyak untuk berubah. Yang diubah pun aneh. Dari 

kementerian desa perubahan APBDes itu per kades, tapi dari 

kementerian keuangan per perdes. Nanti di semester kedua sudah ada 

perubahan APBDes, dari pelaksanaan APBD dan dana desa. Kalau 

sudah berbeda, larinya ke BPK. BPK juga anak kemarin sore.  

- Lalu dilimpahkan ke kejaksaan. Jangan dibebankan ke 

daerah/kecamatan, PKMD itu… nilai-nilai lokal hilang. Posisinya 

dilematis.  

- Pemerintah kabupaten GK mempertahankan kearifan lokal, swadaya 

gotong royong. Kalau ada kegiatan pasti ikut. 

- Kayak BKD ada bayarane lho pak. Ini baru dana desa lho, belum PKH 

mumet. Disuruh pusat untuk Musdes. Jadi kami berharap ending dari 

pertemuan ini kepada teman-teman IRE yang dekat dengan 

pengambilan kebijakann, tolong koordinasikan dengan yang di pusat. 

Ada suatu kerjasama antara Jokowi, jaksa, dan kepolisian. Pemerintah 

pusat sudah ada koordinasi, kalau oke sudah bagus. Kalau di daerah 

kemasyrakatannya sudah gitu ya susah. Bangkrut kalau seperti itu. 

- Begitu dari saya. Kami menyampaikan yang menjadi dilematis di 

lapangan, kalau pemerintah GK dengan desa sudah sangat dekat sekali. 

Mungkin demikian dari kami, kalau kami over semangat senang. Kami 

semangat. Assalamualaikum wr. wb. 

Penanya 2 - Assalamualaikum wr. wb. 

- Menarik sekali materi diskusi kali ini, apa yang dikatakan narsum 

adalah fakta yang ada. Kami sering mengalami kebingungan. Regulasi 

jadi sumber masalah, di satu sisi harus menegakkan regulasi. Di sana 



RKPDes ditepak bulan Desember, dan ada regulasi baru. Kami kesulitan 

menetapkan program desa dari regulasi yang ada, dari PP, juga 

Kemendagri. Terkait dengan regulasi, kami sebenarnya kecewa kenapa 

bapak keluar dari Satgas. Tolong yang menjadi keluhan kita menjadi 

masukan untuk disampaikan. Kami kasihan desa, ketika kembali ke UU 

Desa, desa semestinya mandiri, dengan kewenangan dan ruang desa. 

Tapi apa yang terjadi. Harapan kami tepat sekali forum ini, kades ada 

kegelisahan, sekarang ada kegelisahan, dan ini menyulitkan teman-

teman kita yang ada di desa. Temasuk amat anyar. Kita harapkan kita 

yang ada di tengah-tengah kita ditekan, kita harus tahu sudah maksimal. 

Lalu soal padat karya ini 30% juga bagaimana? Ini nysuwun sewu, 

secara teori gampang, tapi yang mendampingi betapa beratnya desa. 

Pengawasan harus kita ikuti bersama juga. Kami memiliki harapan 

besar, ada rekomendasi ke pemerintah pusat yang mengembalikan 

kepada mandat desa. Jangan terlalu desa diberi aturan-aturan yang 

mengikat desa. Desa diberi kewenangan untuk itu. Itu saja Pak Arie, 

kami juga berdoa semoga Pak Arie jadi Menteri Desa. Paling tidak 

regulasi kementerian satu dengan lainnya itu tak bertentanganan. Sekian 

wasslamualaikum wr. wb. 

Penanya 3 - Assalamualaikum wr. wb. 

- Saya Sis, saya ingin menyampaikan berkaitan dengan PKT ini 

mengeringkan sikap gotong royong di GK. Kedua, berkaitan dengan 

PKT juga ini juga menjadi beban bagi wilayah pedesaan bagi kecamatan 

yang memiliki potensi. PKTD ini arah dari presiden untuk 

mengentaskan kemiskinan, tapi yang memiliki potensi menghilangan 

potensi masyarakat. 

- Dengan PKT ini masyarakat akan digaji 55 ribu lepas, yang dapat risiko 

Kepdes. Karena tak mencapai rumor. Ini yang jelas akan menentukan 

hasil-hasil pembangunan yang tidak optimal. Warga dengan gaji sekian 

seenaknya saja. Kalau kita memilih yang kerjanya semaunya risiko 

sekali. Mungkin nanti Pak Jarwo dan Pak Joko akan marah-marah 



karena itu ditentukan masing-masing. Saya ingin bertanya tentang 

potensi desa, mohon Bu Dina, memberikan keputusan di tingkat desa, 

belajarlah dulu menjadi kepdes. Yang berhubungan langsung dengan 

masyarakat. Kalu indikasinya politik bubar. 

- Sekian wasslamualaikum wr. wb. 

Yuli - Satu lagi, untuk pak kades muda. Saya kira tadi ada tiga penanya: camat 

Saptosari, kades Wonosari, dan Pak Sis. Kami persilahkan Pak Yono 

untuk mersepon 

Setiyono - Ternyata yang kita gelisahkan sama, tapi kalau kita lihat di desa serupa 

tapi tak sama. Kabupaten belum sinergi dengan desa. Ada yang justru 

mengatakan kepdes tak mengikuti audisensi, perlu diberikan 

pemahaman. Kami siap hadir saat pertemuan camat, kami peduli kepada 

pemda GK. Wakil dari Pak Camat Wonosari, dari kecamatan sampai 

kabupaten. Masih juga belum sinkron, secara umum, antara camat 

Tanjungsari, Mupedes itu tak sama, antar pemahaman kecamatan juga 

berbeda. Inikan justru yang gelisah adalah pemerintah daerah.  

- Kami selalu menjadi krab-krab dan keserakahan. Dengan PKTD itu 

program bagus, tapi kesiapan daerah belum. Itu dalam hemat kami. 

Kalau saya lihat ini kegamangan, kurang beraninya Pemda. Monggo 

kita rumuskan. Kedua, baru BKPD ini akan mengikis dan menggeser 

merubah semangat gotong royong dan partisipasi. Secara legkap ada 

video, ada kegiatan, ada peluasan jalan. Baru nanti diperaskan 

dianggarkan kalu dibuka 3,5 meter singkah dijadwalkan. Kalau 

menunggu diregulasi belum dilakukan perpanjangan. 

- Di tempat saya budaya lebah madu, edukasi, dll. Itu menyumbang 100 

juta swadaya. Mungkin itu taggapan kami. Saya sepakat menjadi 

rekomendasi. Berapa kabupaen kota yang ikut juga mengawal sampai 

kesana.  

Dina - Saya pikir kita memiliki keresahan yang sama, tidak ada yang khusus 

penting untuk mengkampanyekan koordinasi, mengevaluasi setiap 

jenjangnya. Kami tidak asing dengan mengevaluasi kebijakan dilihat 



titik persoalannya, inilah yang harus kita kampanyekan. Punya 

kesempatan dan asosiasi di level kabuptaen yang mengambil peran itu. 

Saya memiliki keresahan terkait detail-detail teknis RPJ Desa yang 

setiap tahun punya ruang depresi untuk itu. Penting untuk kita 

kumpulkan, bapak dan ibu yang suka cerita soal keresahan kita soal 

depresi tadi. 

Yuli - Sebelum penutup dari Pak Arie Sujito, perlu juga dari pak kepala dinas. 

Pak Sujoko. 

Sujoko - Terima kasih. Asslamualaikum wr. wb. 

- Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pak camat dan 

ibu bapak kepdes. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih 

kepada IRE, ini luar biasa kesempatannya di GK. Saya sepakat semoga 

Pak Arie yang membidangi dan nanti benar jadi Meneri Desa. Terkait 

dengan diskusi ini, Pak Arie perlu saya utarakan, GK tak ada masalah, 

tapi yang jadi masalah SKB 4 menteri yang seolah-olah dipaksakan. 

Kalau saya pokoknya dilaksanakan. Namun demikian, terkait dengan 

kegiatan ini banyak manfaatnya. Porsi ini akan kami perbaiki. Kami 

sama-sama semangat, terkait regulasi. Kami juga tak bisa berbuat 

banyak, ada beberapa revisi yang harus kita perbaiki. Apa yang menjadi 

masukan teman-teman akan menjadi perbaikan. Yang menjadi streching 

sudah kami buat, sekali lagi konsisitensi pusat, juga perlu direvisi. 

- Dengan kementereian kami akan kami revisi. Untuk porsi besar. Tidak 

ada artinya kalau kita sendirian. Oleh karena itu acara ini tepat sekali. 

Apa yang menjadi uneg-uneg bisa kita sampaikan sama-sama. Mudah-

mudahan menjadi lebih baik lagi. Saya kira itu tanggapan dari kami. Itu 

saja. Assalamualaikum wr. wb. 

Arie - Baik bapak ibu karena sudah siang harus kita akhir. Kata kunci, mari 

kita perkuat paritipasi masyarakat. Jangan berpikir masyarakat desa 

bodoh, jaga juga penggunaan dana desa. Kita gak butuh orang pinter 

dakik-dakik, tapi orang yang punya visi. Tadi disampaikan Pak Camat 

problem kita koordinasi. Entah itu ego sektoral atau kewenangan 



tumpang tindih. Koordinasi gampang diucapke tapi angel. Saya ingin 

tegaskan koordinasi antar lembaga bukan antar kabupaten, tapi dari 

pusat sampai desa ya koordinasi. Kita merumuskan hal baru. Kabupaten 

harus merumuskan itu. Detailnya gimana tergantung kabupaten. Sekali 

lagi soal prioritas tergantung kebutuhan desa. Sekarang tantangannya 

berubah, kita juga belajar teknokrasi. Nyusun itu gak sulit, jangan 

pernah berpikir sempurna. UU kita direvisi biasa, jangan takut salah.. 

Penentunya komitmen; kkarena itu, Jokowi pengen gerak ekonomi desa 

nyasar ke kelompok miskin dan difabel. Niat baik ada agar uang desa itu 

berputar, kelompok yang tidak bisa kerja diberi ruang. Nah, kemudian 

tadi ibu cerita,,, kita bisa mengakses di sana juga bisa. Di sini masalah 

soalnya sama, sumbernya bukan pada desa. Kalau polanya hampir sama 

apa gak punya kesempatan, IRE punya jaringan, agar input perbaikan 

bisa. RPP juga responsional, jangan malu ada perbup. Gak usah gengsi. 

Untuk yang lebih baik, yang terakhr saya setuju perkuat gotong royong 

karena itu budaya orang desa. Mimpi besar kita mari kita ciptakan dana 

desa ini kekayaan ekonomi lokal. Siapa yang meningkatkan tak harnya 

lurah, tapi masyrakat dan BPD juga mengningatkan. Kita harus punya 

energi besar mengawal UU Desa. 

- Kalau desa makmur intergrasi nasional kuat, tapi kalau kurang integrasi 

akan lemah. Kekuaan lokal sebagai pilarnya. 

- Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. 

Yuli - Bapak ibu saya tak akan menyimpulkan, tapi kami dari IRE sudah 

mencatat masukan-masukan. Kesimpulan semoga Mas Arie jadi menteri 

desa. Mewakili panitia mohon maaf jika banyak kesalahan.  

- Semoga nanti ke depan bisa ketemu dalam forum kesempatan yang lain. 

- Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang.  

 


