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Abstract

This policy paper is based on a research conducted by IRE’s researchers
in 7 districts of Indonesia, namely Ambon (Maluku), Buton Selatan
(Sulawesi Tenggara), Musirawas (Sumatra Selatan), Sambas (Kalimantan
Barat), Timor Tengah Selatan (Nusa Tenggara Timur), Lombok Timur (Nusa
Tenggara Barat) and Kulonprogro (Daerah Istimewa Yogyakarta), with
a topic on organizing village. The research focused on the recruitment
process of village facilitators and local NGOs’ experiences in organizing
and empowering communities.
The research resulted in some important findings, namely (1) the
policy pattern of organizing villages was exactly centralized, whereas
several articles in the Village Law and the Government Regulation are
providing a window of opportunity of an asymmetric approach, in
accordance with the local context and typology of respective village and
region in Indonesia. (2) Local NGOs have long experiences and mobility
in empowering communities. The government should undertake
affirmative actions to establish mutual partnership to strengthen the
implementation of the Village Law. (3) It is necessary to have a model
and approach of asymmetrical villages organizing, by paying close
attention to the diversity of governance villages’ capacity in Indonesia,
the peculiarities of the respective regions, especially the involvement
of village institutions in developing the model of “organic” organizing,
based on cadres living in the rural communities.
Thus, by this policy paper IRE is attempting to provide inputs to the
government to improve some policies and models of organizing villages,
from the centralized towards the asymmetrical one, to be relevant and
contextual to the distinctiveness and diversity of regions and villages in
Indonesia, be in terms of the villages’ capacity, potencies, assets and
regional characters, such as islands and inland areas.
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Kata Pengantar

Desa yang maju, kuat, mandiri dan demokratis adalah
tujuan yang akan diwujudkan melalui Undang-Undang No
6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Kehendak ini tentu
membutuhkan prasyarat-prasyarat yang terpenuhi secara
internal di desa maupun eksternal (supradesa). Dengan
adanya asas rekognisi dan subsidiaritas, secara internal,
desa sangat mungkin mengembangkan dirinya melalui
aksi kolektif yang inklusif. Sedangkan secara eksternal
(supradesa) dengan kedudukan dan kewenangan desa yang
tegas di dalam sistem pemerintahan RI, maka seharusnya
tidak ada lagi tindakan-tindakan dari supradesa yang bersifat
mengontrol dan mengendalikan.
Potret kondisi desa-desa di Indonesia pada saat ini
memperlihatkan situasi yang beragam, baik dalam aspek
pemerintahan, pembangunan, sosial masyarakat maupun
keberdayaan masyarakatnya. Keberagaman ini adalah
kekayaan nusantara, baik saat ini, masa lalu maupun masa
depan. Pilihan negara yang mengakui dan menghormati
keragaman tersebut melalui UU Desa, merupakan tindakan
yang konstitusional. Namun harus disadari juga, bahwa
keberagaman ini mengandung masalah-masalah berupa
ketimpangan satu dengan lainnya. Ketimpangan yang terjadi
di dalam keragaman desa inilah yang seharusnya menjadi
fokus perhatian dan pijakan bagi pemerintah nasional
maupun daerah ketika menyusun kebijakan-kebijakan yang
berkaitan dengan pelaksanaan UU Desa.
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Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta
sebagai lembaga pemikir advokasi (advocacy think tank)
yang menekuni dan mengawal lahirnya UU Desa, terus
berusaha konsisten untuk berkontribusi dalam pelaksanaan
UU Desa. Selama kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir
ini, IRE melakukan penelitian secara kualitatif di 7 (tujuh)
kabupaten, yaitu; Kabupaten Musirawas Provinsi Sumatera
Selatan, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat,
Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat,
Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara
Timur, Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara,
dan Kota Ambon Provinsi Maluku.
Penelitian ini bertujuan menemukan praktik-praktik
pemberdayaan dan pendampingan masyarakat yang
dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi non
pemerintah. Dengan harapan dari hasil penelitian ini bisa
dirumuskan pengetahuan tentang model pendampingan
desa alternatif, yang kemudian kami sebut sebagai model
pendampingan desa asimetris.
Atas nama lembaga, kami menghaturkan terima kasih kepada
Tim Peneliti IRE Yogyakarta yang telah bekerja keras dan
cerdas dengan koordinator; Dr Abdur Rozaki, dan anggota
peneliti; Dr Arie Sujito, Dr Krisdyatmiko, Fajar Sudarwo,
M.Si, Sukasmanto, M.Si, Dina Mariana, SH, Rajif Dri Angga,
S.IP, Banne Matutu, S.IP, Nurma Fitrianingrum, S.IP, Melani
Jayanti, S.Psi, M. Fathollah, S.Sos, Hendra Nainggolan, S.Sos,
Totok Suyanto, dan Agus Subagyo, M.Si. Para peneliti IRE
lain Dr Bambang Hudayana, M.A, Titok Haryanto, S.IP dan
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Sugeng Yuliyanto, S.S yang secara cermat menjadi peer
review selama proses penelitian ini.
Policy paper ini disusun dengan maksud untuk menyum
bangkan gagasan mengenai model pendampingan desa
asimetris di Indonesia. Besar harapan kami, pengetahuan
dan rekomendasi kebijakan yang termuat di dalam naskah
ini dijadikan bahan bagi pemerintah pusat untuk memper
baharui kebijakan.
Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada Program
Knowledge Sector Initiative – DFAT yang telah mendukung
pelaksanaan penelitian ini. Semoga pengetahuan yang kami
hasilkan ini turut berkontribusi bagi perbaikan pelaksanaan
UU Desa di Indonesia.
					
Yogyakarta, 9 Juni 2016
Direktur Eksekutif IRE Yogyakarta
Sunaji Zamroni, M.Si
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Bab 1
Konteks dan Relevansi

Policy papers ini akan menyajikan gagasan model alternatif
pendampingan desa yang dirumuskan berdasarkan hasil
penelitian dan serangkaian diskusi dengan para pelaku
pemberdayaan dan pendampingan masyarakat desa.
Pada bagian ini akan diuraikan mengenai konteks yang
melatarbelakangi penting dan urgensinya masyarakat
dan desa diperkuat oleh supradesa, terlebih pada masa
transisi pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa
(UU Desa). Selanjutnya, pada bab ini juga memaparkan
relevansinya perumusan model alternatif pendampingan
desa di samping model pendampingan desa yang saat ini
dijalankan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.
Karena itu, penulisan bab ini dipandu oleh pertanyaanpertanyaan berikut ini; 1) bagaimana kondisi desa-desa saat
ini? 2) bagaimana idealitas UU Desa dalam mengembangkan
masyarakat dan desa? 3) apakah rute jalan pendampingan
desa yang sedang ditempuh oleh pemerintah sudah
sesuai dengan mandat UU Desa? Apakah memungkinkan
dirumuskan suatu model alternatif pendampingan desa?
Komitmen pemerintah Indonesia untuk membangun
Indonesia dari desa atau pinggiran sangatlah beralasan. Data
yang dilansir oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
(2015) memperlihatkan bahwa lebih dari setengah jumlah
desa-desa di Indonesia (52,79 persen) masuk dalam kategori
Mengembangkan Model Pendampingan Desa
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desa tertinggal. Informasi lebih rinci menunjukkan bahwa
sejumlah 39.091 desa tertinggal ini masih dalam kondisi
yang memprihatinkan. Baik dari sisi pelayanan dasar,
infrastruktur dasar, transportasi, pelayanan publik maupun
penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini memberikan sinyal
bahwa desa-desa di Indonesia pada saat dimulainya pe
laksanaan UU Desa, kondisi eksistingnya tidaklah sama. Ada
desa-desa yang masih kategori tertinggal, sudah cukup dan
maju. Keragaman desa inilah yang menjadi potret makro
dan musti direspon secara berbeda oleh pemerintah melalui
kebijakan implementasi UU Desa.
Data secara mikro yang ditemukan oleh IRE (2016) melalui
kegiatan riset di 7 kabupaten juga memperlihatkan adanya
keragaman ini. Dari Kota Ambon - Maluku, misalnya,
ditemukan bahwa pasca peristiwa konflik sosial ternyata masih
menyimpan kerentanan berulangnya kembali konflik serupa
karena masih adanya segregasi sosial di tengah masyarakat.
Institusi “desa” masih dominan diwarnai oleh kebijakan
keberagamaan agama tertentu. Belum lagi secara geografis
daerahnya yang berpulau-pulau, dibatasi laut dan terpencil
dari akses pemerintahan menjadi tantangan tersendiri dalam
implementasi UU Desa. Sementara itu Kabupaten Buton
Selatan – Sulawesi Tenggara, daerah pemekaran baru yang
masih berbenah menata birokrasi, sangat membutuhkan
sinergi para pihak. Kondisi infrastruktur jalan kabupaten
dengan desa yang belum merata secara baik, disempurnakan
juga oleh kondisi wilayah yang sebagian kepulauan yang
tidak mudah dijangkau dengan sarana transportasi.
Potret yang terjadi di Kabupaten Sambas - Kalimantan Barat,

2
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lain lagi. Sebagai daerah perbatasan dengan Malaysia,
kondisi infrastruktur jalan mengalami kerusakan parah,
begitu juga dengan kantor desa. Peran pemdes juga sangat
lemah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan.
Fasilitasi kabupaten terhadap desa juga belum berjalan
maksimal. Industri besar seperti perkebunan tak sebanding
dengan berkembangnya pemanfaatan sumber daya alam
lainnya di kalangan warga sehingga menciptakan kemiskinan
yang cukup tinggi. Jalan keluar yang kemudian paling disukai
adalah menjadi TKI ke Malaysia.
Apa yang terjadi di Sambas, juga setali dengan kondisi yang
dialami di Timor Tengah Selatan – Nusa Tenggara Timur.
Lemahnya akses warga dalam memanfaatkan potensi aset
alam dan lemahnya kapasitas pemerintahan desa membuat
warga hidup dalam kemiskinan. Pemdes dan masyarakat desa
belum bersinergi secara baik, meskipun berada dalam ruang
kehidupan sosial yang sama. Untuk Kabupaten Musirawas
– Sumatera Selatan, inisiatif warga untuk berdaya dalam
berinisiatif dan berorganisasi tidak disertai dengan kapasitas
pemerintah desa (pemdes) yang baik dalam mensinergikan
peran dan fungsinya dengan dinamika masyarakat. Kondisi
ini membuat pembangunan desa tidak berjalan secara
maksimal. Kondisi infrastruktur desa juga menciptakan
kesenjangan komunikasi antara warga dengan pemerintahan
desa. Pola relasi antara desa dengan kabupaten juga
belum terkonsolidasi ke arah pemahaman yang baik dalam
menerjemahkan substansi UU Desa.
Kabupaten Lombok Timur – Nusa Tenggara Barat, daerah
yang kaya akan potensi sumber daya alam, memperlihatkan
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fakta belum terkelola secara optimal. Pola relasi kabupaten
dengan desa terkait penguatan kapasitas dan pemberdayaan
warga, juga belum berjalan optimal. Namun demikian,
hal berbeda terjadi di Kabupaten Kulon Progo – Daerah
Istimewa Yogyakarta. Kapasitas desa sangat mumpuni dalam
menjalankan fungsi dan tata kelola pemerintahan, warganya
juga bergairah dalam membangun komunitas. Sayangnya,
pola koordinasi dengan kabupaten masih cenderung
dominan dengan urusan yang bersifat administratif
dibandingkan urusan substantif lainnya dalam memperkuat
agenda pembangunan dan pemberdayaan desa.
Kompleksitas tantangan yang dihadapi desa dan daerah
seperti diuraikan di atas, dapat dicermati secara lebih rinci
melalui tabel 1. Tabel 1 ini memperlihatkan isu-isu krusial
yang menggambarkan kondisi desa-desa yang beragam
baik dari sisi ketersediaan aset, geografis, demografis,
infrastruktur, socio kultural, hingga kapasitas.

4
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Tabel 1
Isu Krusial di 7 Kabupaten Lokasi Penelitian
No

Kabupaten/
kota

Karakter
Daerah

1

Buton
Selatan

Daerah
Pemekaran

2

Ambon

Post
Conflict

Isu Krusial di Daerah dan Desa
- Kondisi infrastruktur daerah
dan desa yang masih belum
memadai
- Kapasitas tatakelola
pemerintahan daerah dan desa
yang lemah
- Kesulitan geografis untuk
menjangkau desa-desa di
wilayah kepulauan
- Masih ada kerentanan konflik
yang belum terkelola dengan
baik oleh pemdes. Dengan
kata lain, konflik yang ada
masih diselesaikan secara
konvensional. Misalnya
masih adanya diskriminasi
terhadap kelompok minoritas
dalam mengakses program
pembangunan di desa.
Pembangunan masih bias
kelompok tertentu.
- Di level masyarakat, integrasi
belum terjadi dan kelompok
minoritas pun cenderung
tergusur.
- Ada potensi resolusi konflik
yang digerakkan oleh NGO
terutama yang bergerak di
isu perempuan. Pintu masuk
adalah perempuan, yang
mampu menjadi media bina
damai di Ambon.
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Sambas

Daerah
Perbatasan

4

Timur Tengah
Selatan

Kemiskinan
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- Kondisi infrastruktur yang
memprihatinkan, seperti
kondisi jalan yang rusak
parah dan kantor-kantor
pelayanan publik yang belum
representatif.
- Kerentanan ekonomi karena
akses pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya
alam yang terbatas
- Kapasitas tata kelola
pemerintahan desa yang
masih lemah, terutama
untuk beradaptasi dengan
sistem perencanaan dan
penganggaran.
- Fasilitasi kabupaten terhadap
desa yang masih belum optimal
dikarenakan kapasitas satuan
kerja perangkat daerah (SKPD)
yang mengurus desa juga masih
terbatas.
- Persoalan kesejahteraan yang
masih rendah mengakibatkan
angka migrasi yang tinggi,
terutama pilihan menjadi TKI di
Malaysia yang jarak tempuhnya
hanya sekitar 2 jam.
- Tingginya angka kemiskinan di
desa
- Infrastruktur yang belum
memadai, terutama yang
menunjang proses produksi
masyarakat di bidang pertanian
dan perkebunan.
- Akses dan kapasitas dalam
pengelolaan dan pemanfaatan
sumber daya alam masih
rendah

5

Kulon Progo

6

Musirawas

7

Lombok
Timur

- Lemahnya sinergi program
daerah dan desa
- Keterjebakan desa yang
lebih disibukkan pada urusan
administrasi dan pelayanan
pemerintahan supra desa,
daripada pelayanan masyarakat
- Kondisi infrastruktur yang
belum memadai, terutama di
desa
- Peran NGO Lokal yang masih
lemah dalam penguatan Desa
- Kapasitas dalam tatakelola
pemerintah desa yang masih
lemah
- Pemahaman satuan kerja
perangkat daerah (SKPD) yang
belum clear terhadap konsep
kewenangan desa sehingga
berdampak pada desain
program SKPD yang masih
overlap dengan kewenangan
desa
Kaya
Sumber
Daya Alam

- Memiliki kekayaan sumber
daya alam (SDA) namun belum
optimal akses pengelolaan
dan pemanfaatannya oleh
masyarakat
- Belum optimalnya peran
pemda dalam memfasilitasi
desa (baik pemdes maupun
masyarakat dalam menjalankan
kewenangan desa)

Sumber : IRE, 2016
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Berpijak pada data temuan dari 7 kabupaten ini, sebenarnya
tantangan yang dihadapi oleh desa dapat diklasifikasikan
dalam 4 aspek. Pertama, kebijakan dan regulasi turunan
UU Desa masih bersifat sentralistik. Hal ini cenderung
membatasi diskresi pemerintah daerah dan desa dalam
mengembangkan inovasi dan menjalankan kewenangannya.
Contoh paling nyata terkait dengan aturan yang detail
menyangkut perencanaan dan penganggaran desa, dimana
pemerintah desa akhirnya disibukkan dengan urusan
administrasi daripada substansi memperkuat masyarakat
desa.
Kedua, belum terjadi sinergi antar institusi, baik di level
pemerintah kabupaten/kota sendiri (antar SKPD), maupun
antara pemerintah kabupaten/kota dengan desa. Relasi
Pemda dan Pemdes yang belum sinergis berdampak pada
implementasi pembinaan dan pengawasan kabupaten/kota
kepada desa.
Ketiga, kapasitas aktor yang bertanggungjawab melakukan
penguatan terhadap desa. Aktor-aktor yang berada di
satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mengurus
desa, pemerintah desa, badan permusyawaratan desa
(BPD), lembaga kemasyarakatan desa maupun pendamping
desa, diyakini kapasitasnya masih jauh dari ekspektasi
pemahaman akan pemberdayaan masyarakat. Hal ini
berimplikasi pada keterputusan gerak langkah pemerintahan
desa dengan masyarakat desa dalam menjalankan mantra
desa membangun. Pemerintahan desa dan masyarakat desa
berjalan sendiri-sendiri.
Keempat, ketersediaan sarana dan prasarana dasar di desa
8
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masih terbatas. Akibat ketimpangan masih terjadi diantara
stakeholders desa dalam hal pengetahuan, kesadaran dan
komitmen berdesa, maka aspek-aspek fundamental dalam
penyediaan sarana prasarana dasar pun akhirnya terbengkalai.
Inisiatif dan emansipasi masyarakat dalam berdesa tidak
tumbuh berkembang. Responsifitas pemerintahan desa pun
lemah dan tidak jelas. Ada pemerintahan namun tidak ada
keberpihakan. Ada masyarakat namun tidak ada keterlibatan.
Peta permasalahan yang teridentifikasi dari hasil riset IRE
ini mengingatkan kembali pada tujuan besar yang hendak
dicapai oleh UU Desa, yaitu; menjadikan desa yang maju, kuat,
mandiri dan demokratis. Tujuan ini akan ditempuh dengan
mengedepankan dua asas utama rekognisi dan subsidiaritas
untuk menegaskan kedudukan desa dalam sistem NKRI
dan kewenangan desa di dalam sistem kewenangan yang
dijalankan pemerintahan RI.
Selain itu, tujuan UU Desa juga akan diraih dengan cara
mengembangakan desa melalui model hibrid, yaitu
menggabungkan fungsi self governing community dan local
self government. Model pengembangan ini menuntut adanya
pemerintahan desa yang bermasyarakat dan masyarakat desa
yang berpemerintahan. Ringkas kata UU Desa menghendaki
pemerintahan desa yang inklusif dengan membuka ruang
keterlibatan masyarakat seluas-luasnya dalam situasi dan
kondisi masyarakat desa yang emansipatoris, berdaya,
bertenaga dan berbudaya.
Dengan demikian, jika dikaitkan dengan temuan hasil riset IRE
(2016), sebagaimana dipaparkan tadi, berarti pelaksanaan
UU Desa semestinya dijalankan melalui fase transisi dan
Mengembangkan Model Pendampingan Desa
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perlakuan pemerintah nasional yang berbeda antar satu
karakter tertentu dengan karakter yang lainnya.
Sejauh ini pemerintah menempuh jalan transisi ini dengan
menjalankan pendampingan desa. Program pendampingan
desa ini dilaksanakan secara nasional dan seragam, baik dalam
aspek kelembagaan, managemen, penugasan, pengadaan
tenaga pendamping maupun sasaran yang didampingi.
Pemerintah membuka jalur jalan pendampingan masyarakat
desa bersamaan dengan pemberdayaan masyarakat desa
ini melalui Pasal 126-131 Peraturan Pemerintah (PP) No
43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Desa jo Pasal 129
dan 131 PP No 47 Tahun 2015 tentang Perubahan PP No 43
Tahun 2014. Secara lebih operasional, Menteri Desa, PDTT
menerbitkan Peraturan Menteri Desa PDTT No 3 tahun 2015
tentang Pendampingan Desa.
Pertanyaannya sekarang adalah apakah jalur jalan
pemberdayaan dan pendampingan masyarakat desa ini telah
sesuai dengan mandat UU Desa yang semangat utamanya
adalah merekognisi keragaman desa di Indonesia?
UU Desa sesungguhnya mengamanatkan pemerintah,
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk
melakukan pembinaan dan pengawasan dalam kerangka
implementasi UU Desa, termasuk pemberdayaan masya
rakat. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui
kegiatan pendampingan, dalam perencanaan, pelaksana
an hingga pemantauan pembangunan desa dan kawasan
pedesaan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 112
ayat (4). Artinya, pendampingan dalam konteks UU Desa
lebih ditekankan pada dua hal, yaitu: 1) dalam kerangka
10
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pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, institusi asli
dan atau yang sudah ada di desa, 2) melakukan pembinaan
dan pengawasan oleh pemerintah, pemerintah daerah
provinsi dan kabupaten.
Dalam PP No. 43 Tahun 2014 yang direvisi dengan PP No.
47 Tahun 2015, pada Bab VII Pembangunan Desa dan
Pembangunan Kawasan Perdesaan, Pasal 128-131, secara
eksplisit Paragraf 2 tentang pendampingan masyarakat
desa ini memandatkan bahwa pemerintah dan pemerintah
daerah memiliki tugas menyelenggarakan pemberdayaan
masyarakat desa melalui pendampingan secara berjenjang
sesuai dengan kebutuhan. Secara teknis pendampingan
dilaksanakan oleh SKPD kabupaten/kota dan dapat dibantu
oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan
masyarakat desa, dan/atau pihak ketiga. Untuk tenaga
profesional sendiri, terdiri dari: 1) pendamping desa (PD).
2) pendamping teknis (PT). 3) tenaga ahli pemberdayaan
masyarakat (TAPM). Pendamping profesional tersebut
disyaratkan wajib memiliki sertifikasi kompetensi dan
kualifikasi pendampingan di bidang ekonomi, sosial, budaya,
dan/atau teknik.
Ketentuan di dalam PP ini memiliki beberapa point yang
penting untuk dikritisi, mengingat dari aspek yuridis, materi
muatan PP berisi materi untuk menjalankan UU sebagaimana
mestinya, sehingga perlu dilihat sejauh mana PP ini mampu
menterjemahkan kehendak UU Desa. Pertama, kalimat “...
pendampingan secara berjenjang sesuai kebutuhan” belum
clear dan berpotensi memunculkan multitafsir apabila tidak
dikerangkai secara jelas. Apabila yang dimaksud dengan
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berjenjang di sini adalah hierarki kewenangan di tiap level
pemerintahan, seharusnya ada penjelasan tentang apa saja
kewenangan dalam kerangka pendampingan di tiap-tiap
level sehingga bisa saling memperkuat dan tidak berpotensi
overlap atau melampaui kewenangan masing-masing
berdasarkan regulasi-regulasi yang ada. Misalnya dengan UU
No. 23 Tahun 2015.
Kedua, terdapat klausul “dapat dibantu” yang lagi-lagi
tidak disertai dengan kejelasan indikator, bilamana SKPD
dapat mengambil keputusan untuk melakukan rekrutmen
tenaga pendamping profresional, memanfaatkan KPMD
maupun bekerjasama dengan pihak III? Indikator ini penting
mengingat keragaman dinamika di masing-masing daerah.
Ada daerah dengan geografis yang cukup luas dan rumit,
kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang
masih memprihatinkan. Demikian juga dengan kapasitas
pemdes yang terbilang masih lemah hingga ketersediaan
sumberdaya SKPD yang tidak memungkinkan melakukan
pembinaan dan pengawasan seluruh desa di kabupaten,
maupun alasan lain yang dinilai dapat dijadikan justifikasi
pentingnya keterlibatan orang dari luar SKPD untuk mem
bantu pendampingan masyarakat desa.
Sebaliknya, apabila desa dinilai mampu memberdayakan
masyarakat sesuai dengan kearifan di masing-masing
desa, pemdes juga memiliki kapasitas yang sudah baik,
maka ketersediaan pendamping desa pun sudah tidak lagi
dibutuhkan.
Ketiga, kewajiban sertifikasi kompetensi berpotensi me
nutup akses aktor-aktor lokal desa yang potensial untuk
12
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dapat menjadi pendamping Desa.
Pada tataran regulasi yang lebih teknis, dikeluarkan juga
Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor
3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. Regulasi ini
mengatur beberapa point penting, mulai dari tujuan dan
ruang lingkup pendampingan desa, aktor dan tugas masingmasing, managemen hingga pendanaannya.
Catatan yang penting untuk dikritisi dalam regulasi ini
cukup banyak, diantaranya: Pertama, Peraturan meneri
tersebut sudah mulai mengaburkan makna pendampingan
desa terutama terkait dengan aktor, yaitu pendamping
desa. Pendampingan Desa yang secara esensial dilekatkan
pada tugas pokok dan fungsi di masing-masing level yaitu
pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/
koya, sudah bergeser dengan adanya klausul di dalam Pasal
4 yang berbunyi “Pendampingan Desa dilaksanakan oleh
pendamping yang terdiri dari TPP, KPMD dan/atau Pihak III.
Permen ini pun mulai menggeser klausul PP 43 Tahun 2014
dari “Dapat dibantu” menjadi wajib keberadaannya di pusat,
daerah dan desa.
Kedua, rekrutment pendamping desa yang oleh PP No. 43
Tahun 2014 dimaknai sebagai kewenangan kabupaten/
kota melalui SKPD terkait, oleh permen ini berubah menjadi
rekrutmen pendamping desa dilaksanakan di daerah dan
ditetapkan oleh menteri. Kata “oleh SKPD kabupaten/kota”
dan “dilaksanakan di daerah” jelas berbeda. Permen ini pun
mulai mengaburkan soal kewenangan dalam urusan teknis
rekrutmen. Ketiga, terkait dengan pendanaan pendampingan
desa, permen ini pun masih kabur, komponen apa saja yang
Mengembangkan Model Pendampingan Desa
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akan dibiayai oleh APBN, dan apa yang akan dibiayai oleh
APBD mengingat kewenangan masing-masing yang belum
jelas.
Pada level yang sangat teknis, dikeluarkan juga surat Plt.
Dirjend Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa No. 022/SD/Dep.I-PDT/III/2015 tentang Pedoman
Pendampingan Desa. Surat ini ternyata melakukan deviasi
makna yang cukup besar terkait dengan kewenangan teknis
dalam pendampingan desa. Disebutkan dalam Petunjuk
Pelaksanaan Pendampingan Desa bahwa Pemerintah
Pusat melalui Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi
memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan pendamping
desa, pendamping teknis dan tenaga ahli pemberdayaan
masyarakat yang akan dibiayai melalui APBN.
Terjadi bias yang cukup besar dari sisi regulasi terkait
pengaturan tentang pendampingan desa. Pertama, peng
aturan yang bersifat sentralistik tanpa memperhatikan
keragaman yang ada di tiap lokal, berpotensi menghilangkan
ruang diskresi daerah dalam mengembangkan konsep
pemberdayaan berbasis kultur yang ada di tiap lokal. Kedua,
pelembagaan pendampingan desa seakan menjadikan
kebijakan ini sebagai kebijakan permanen, tidak dimaknai
sebagai proses transisional bagi desa menuju cita-cita
idealnya.
Masalah konsistensi UU Desa dengan peraturan teknis
turunanya terkait dengan pendampingan masyarakat desa ini
(PP No 43/2014 jo PP No 47/2015, Permendesa No 3/2015),
dalam praktik pelaksanaannya ternyata juga memunculkan
permasalahan tersendiri. Kebijakan perekrutan dan
14
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penempatan pendamping desa yang berlangsung sejauh ini
berjalan secara sentralistik dan cenderung memposisikan
desa sebagai obyek yang menerima penempatan para
pendamping desa dari pihak Kementerian Desa, PDT dan
Transmigrasi.
Penelitan IRE (2016) menemukan data bahwa proses
dan hasil rekrutmen pendamping desa mengandung
berbagai masalah, diantaranya menyangkut kapasitas para
pendamping desa yang banyak tidak memahami tupoksinya,
sebagaimana yang sudah digariskan oleh Kemendesa, tidak
adanya kekompakan antara sesama tenaga ahli, dan tenaga
ahli dengan pendamping desa (PD) di tingkat kecamatan dan
pendamping lokal desa (PLD) terkait dengan tupoksinya.
Tidak adanya koordinasi yang saling bersinergi antara para
pendamping desa dengan SKPD (baca: BPMPD-Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa).
Selain itu, ditemukan pula informasi bahwa orientasi
pendampingan desa sejauh ini bersifat generik, tidak
memperhatikan kekhasan tantangan di masing-masing
daerah dan desa, serta terjebak pada kesibukan pelaporan
yang bersifat administratif yang lemah akuntabilitasnya.
Hal tersebut terjadi karena tidak ada mekanisme verifikasi
untuk mengecek kebenarannya. Menurut kami, berdasarkan
realitas daerah dan desa yang beragam, yang dibutuhkan
adalah model pendampingan desa yang beragam antara satu
daerah dan desa tertentu dengan daerah dan desa yang lain.
Kami menyebut model pendampingan desa ini dengan istilah
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model pendampingan asimetris.1 Model pendampingan
desa asimetris adalah orientasi pendampingan desa yang
memperhatikan konteks masalah, tantangan dan keragaman
kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa di masingmasing daerah di Indonesia.
Selain model pendampingan asimetris, hal penting yang
perlu dipertimbangkan saat ini adalah mengidentifikasi
strategi dan pendekatan pendampingan yang dilakukan oleh
lembaga-lembaga di luar negara (LSM/NGO, Perusahaan,
Perguruan Tinggi, warga perseorangan). Mengapa hal ini
penting? Hasil riset IRE di 7 Kabupaten di Indonesia ini juga
menunjukkan, sangat banyak NGO di daerah yang selama
ini memiliki program pemberdayaan masyarakat desa.
Mereka memiliki beragam inovasi, baik dari sisi metode aksi
1 Secara harfiah, asimetris diartikan sebagai ‘memiliki bagian atau
aspek yang tidak sama atau setara’ (http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/asymmetrical?q=asymmetric#asymmetr
ical6). Istilah asimetris seringkali dilekatkan sebagai kata sifat pada
berbagai konsep yang sudah dikenal luas, seperti federalisme asimetris, desentralisasi asimetris, dan pemberdayaan asimetris. Istilah
asymmetrical empowerment misalnya, digunakan dalam konteks
pemberdayaan perempuan guna mencapai keadilan gender. Pemberdayaan asimetris mengandung muatan mengenai ukuran-ukuran
capaian yang bersifat sementara (dapat berubah pada jangka waktu
tertentu), aksi afirmasi, dan banyak lagi. Lihat dalam Eriksson. Maja
Kirilova, 2000, Reproductive Freedom in the Context of International
Human Rights and Humanitarian Law, The Hague: Martinus Nijhoff
Publishers. Dalam tulisan ini, pendampingan desa yang asimetris
menjadi kritik atas pengaturan pendampingan desa yang diseragamkan, tersentralisasi, dan tidak sensitif pada dinamika keberagaman di
aras lokal. Konsekuensinya, asimetrisme ini mensyaratkan pluralitas
aktor yang terlibat dalam kerja-kerja pendampingan di desa.
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pemberdayaan, model berjejaring dengan stakeholders dan
juga capaian yang berharga dari sisi keberhasilan dalam
menjalankan program.
Pada bagian kedua akan dijelaskan secara lebih rinci
pengalaman NGO di daerah dalam pemberdayaan masya
rakat desa. Data-data yang akan diuraikan pada bab 2
diharapkan bisa menjadi bukti kerja-kerja pemberdayaan
dan pendampingan masyarakat desa yang telah dilakukan
oleh NGO, dan akhir bisa dijadikan perbandingan untuk
menjalankan model pendampingan desa yang kami usulkan.
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Bagian 2
Pengalaman NGO dalam Pemberdayaan
Masyarakat Desa

Pendampingan desa yang asimetris, sejauh ini sudah banyak
dilakukan oleh NGO diberbagai daerah di Indonesia. Dengan
memperhatikan konteks dan tantangan lokal serta potensi
yang ada di desa-desa, pengalaman NGO telah menghasilkan
jejak capaian berharga dalam kerja-kerja pemberdayaan
masyarakat. Bagian akan menjelaskan dua hal penting.
Pertama, program dan strategi pengorganisasian masyarakat
desa yang dilakukan oleh NGO di daerah. Kedua, capaian
dan pengalaman berharga yang mereka hasilkan yang dapat
dijadikan inspirasi dalam konteks pendampingan desa
sebagaimana mandat pelaksanaan UU Desa.
Disaat pemerintah kini memiliki komitmen yang kuat untuk
memberdayakan masyarakat dan pemerintahan desa, salah
satunya melalui strategi pendampingan desa dengan me
rekrut para pendamping desa, sangatlah bijaksana untuk
mengambil pelajaran dan sekaligus memberikan apresiasi
dan ruang untuk saling bermitra dengan NGO yang selama ini
memiliki pengalaman dan mobilitas yang tinggi serta kaderkader yang sudah lama bekerja di desa. Proses implementasi
UU Desa akan terasa hambar bila pemerintah tidak melakukan
tindakan afirmatif atas peran NGO dalam mewujudkan desa
mandiri dan sejahtera. Studi lapangan yang dilakukan oleh
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IRE di 7 Kabupaten di Indonesia menunjukkan bahwasannya,
peran NGO yang selama ini melakukan program-program
pemberdayaan menghasilkan sejumlah capaian positif dalam
peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
Sebagaimana pengalaman di Kabupaten Lombok Timur,
dari sekian banyak NGO yang tumbuh, IRE menemukan dua
NGO, yakni Yayasan Masyarakat Peduli (YMP) dan Lombok
Research Centre (LRC) memiliki lesson learned yang positif
dalam menjalankan program pemberdayaan masyakarakat.
YMP mengembangkan program STBM (Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat). Program ini dilatarbelakangi oleh adanya
kondisi desa yang sangat memprihantinkan dalam urusan
sanitasi. Misalnya, kebiasaan membuang hajat dan sampah
rumah tangga sembarangan, ikut andil dalam menciptakan
peningkatan warga yang mengalami penyakit diare.
Guna mendorong desa mandiri dalam mewujudkan ling
kungan sehat melalui sanitasi dan air bersih, YMP meng
gunakan strategi pendekatan kearifan lokal. Yakni pendekatan
yang menggunakan nilai-nilai keagamaan, yang menjunjung
tinggi perilaku hidup bersih dan sehat. YMP melatih banyak
kader-kader penggerak di kalangan warga desa agar tumbuh
aksi kolektif dalam mensukseskan program STBM. YPM
juga melakukan pendekatan atas pemerintahan desa agar
memiliki kebijakan untuk menumbuhkan perilaku hidup
sehat. Pendekatan multistakeholders antara komunitas
dengan pemerintah desa dan pemerintah daerah, meng
hasilkan potret perubahan nyata dari 47 desa yang menjadi
mitra YMP dalam program STBM.
Program pendampingan lainnya dilakukan oleh LRC melalui
Mengembangkan Model Pendampingan Desa
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perwujudan kampung produksi. Program pemberdayaan
oleh LRC ini dimaksudkan untuk mengubah hasil produksi
pertanian menjadi lebih baik, dengan cara mengedukasi
warga melalui pola tanam pertanian organik, mengolah
lahan pertanian dengan beragam jenis tanaman yang
menghasilkan produk unggulan seperti nangka, srikaya dan
madu sehingga dapat bersaing di pasar. LRC membentuk
lingkar belajar komunitas petani melalui program rumah
produksi untuk mengembangkan produk makanan olahan
berbasis pertanian, memberi pelatihan cara pengemasan
dan pemberian label halal sehingga produk makanan olahan
yang dihasilkan para komunitas petani dampingannya
kompetitif di pasar. Di dalam menjalankan programnya,
LRC merekrut dan melatih para tenaga pendampingnya
dengan pendekatan pendampingan berbasis komunitas.
Para pendamping bertugas memberikan motivasi kepada
masyarakat untuk menghasilkan produk pertanian unggulan,
seperti di masyarakat dusun Jeringo, desa Jeringo Trans.
Untuk Buton Selatan, NGO yang memiliki pengalaman
panjang dalam pendampingan masyarakat desa adalah
Sintesa, yang berdiri sejak tahun 1990-an dan PEKKA
yang lahir pasca reformasi. Di saat meningkatnya geliat
masyarakat sipil dan bangunan rejim Orde Baru yang kian
goyah, LSM Sintesa berdiri pada tanggal, 6 Februari 1990
dan kini menjadi salah satu organisasi masyarakat sipil yang
paling lama berkiprah di Sulawesi Tenggara. Program Sintesa
fokus pada penguatan kapasitas masyarakat baik dalam
segi organisasi maupun dari aspek kelembagaan ekonomi.
Orientasi pendampingan yang dilakukan Sintesa didasarkan
pada potensi yang ada di masyarakat. Strategi penguatan
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organisasi di tingkat desa diletakkan pada kelompok atau
kelembagaan apapun di masyarakat. Apakah itu kelompok
tani, koperasi, pengelola air bersih, dan juga pemerintahan
desa. Bagi Sintesa, penguatan kapasitas di level organisasi
jauh lebih mudah dibandingkan dengan pendekatan di level
individu. Organisasi masyarakat ini didorong untuk memiliki
nilai tawar di desa.
Sejak awal, visi Sintesa adalah terciptanya masyarakat madani
yang mampu meningkatkan status ekonomi dan derajat
kesehatannya, dengan memanfaatkan potensi dan sumber
daya yang ada secara bijaksana, adil, merata dan transparan
berdasarkan hasil analisa dampak lingkungan. Sedangkan,
misi Sintesa adalah meningkatkan status ekonomi dan
derajat kesehatan masyarakat yang berwawasan lingkungan
serta memperkuat hubungan dengan lembaga lembaga mitra
melalui pelatihan, bantuan teknis, fasilitasi pengadaan sarana
dan prasarana ekonomi dan kesehatan, serta pelayanan
informasi berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, tidak
diskriminatif, kemitraan, berintegrasi tinggi, independen dan
nirlaba.
Sintesa hadir tidak dengan membawa isu namun berbasis
pada kebutuhan. Pengorganisasian masyarakat yang
dilakukan oleh Sintesa dimulai dari pendekatan ke aktoraktor kunci di masyarakat yang memiliki karakter dan visi
untuk membangun desanya. Aktor-aktor kunci inilah yang
kemudian diajak untuk membangun imajinasi bersama
tentang apa yang dapat dan perlu dikembangkan di desa.
Misalnya di koperasi. Awalnya, masyarakat beranggapan
bahwa akses ke modal usaha sangat sulit atau menyekolahkan
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anak ke jenjang perguruan tinggi sebagai sesuatu yang
mahal karena keterbatasan dana. Desa memiliki banyak
potensi untuk bisa dikembangkan sehingga bisa terkumpul
dana yang bisa diperoleh masyarakat melalui pembentukan
koperasi.
Menurut Sukri Rauf, pembentukan koperasi tak melulu
soal ekonomi. Koperasi dan bentuk pengembangan
ekonomi lokal lainnya menjadi pintu masuk bagi Sintesa
untuk mengorganisasikan masyarakat, untuk pintu masuk
ke aspek lainnya, seperti kesehatan. Sintesa hampir tak
pernah menggunakan ‘uang’ untuk masuk ke dalam
masyarakat. Melainkan lebih banyak memberikan penguatan
pengorganisasian dengan memanfaatkan sumberdaya dari
dalam desa, meskipun jumlahnya relatif kecil.
Selain mendorong kreativitas dan inovasi dari dalam, Sintesa
juga membangun dan membantu mencarikan jaringan
dengan aktor luar desa. Contohnya, pengembangan ekonomi
lokal dengan membukakan akses pasar bagi produk pertanian,
seperti nilam, rumput laut, dan jambu mete. Sintesa pernah
mendampingi 20 desa dalam perencanaan pembangunan
desa dan 13 desa dalam program pengembangan ekonomi
lokal.
Cukup lama proses pengorganisasian dimulai dari inisiasi
hingga program berjalan dengan stabil. Satu hal yang
penting digarisbawahi adalah pertautan (linkage) kuat yang
dibangun Sintesa dengan institusi negara dan masyarakat.
Kerja-kerja Sintesa mendasarkan tidak semata-mata pada
pengembangan komunitas yang terisolasi dari kontes
politik kebijakan dan tata kelola pemerintahan, namun
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meyakini bahwa penguatan organisasi komunitas mesti
dibarengi dengan penguatan institusi negara (pemerintah
daerah dan pemerintah desa). Kehadiran Sintesa bertujuan
untuk mewujudkan kemandirian masyarakat melalui
penggalangan partisipasi masyarakat dalam mencapai
tujuan pembangunan nasional dan membantu pemerintah
dalam usaha meningkatkan peran aktif masyarakat dalam
mendukung pembangunan.
Adapun Serikat PEKKA Buton Selatan merupakan bagian
dari jaringan organisasi Pemberdayaan Perempuan Kepala
Keluarga (PEKKA). Inisiatif organisasi ini berawal pada akhir
tahun 2000 dari upaya awal Komnas Perempuan untuk
mendokumentasikan kehidupan janda di wilayah konflik.
Semula upaya ini merupakan program “Widows Project”
yang didukung oleh Japan Social Development Fund (JSDF)
melalui Trust Fund Bank Dunia. Selanjutnya, Komnas
Perempuan bekerja sama dengan Pusat Pengembangan
Sumberdaya Wanita dan membentuk Serikat Nasional
(Seknas) PEKKA, transformasi dari Widows Project.
Transformasi ini diharapkan membuat PEKKA menjadi lebih
provokatif dan ideologis, yaitu dengan menempatkan janda
pada kedudukan, peran, dan tanggung jawabnya sebagai
kepala keluarga dan bukan dilihat dari status perkawinan
semata. Dengan demikian, PEKKA tak hanya mendampingi
perempuan dengan status janda. Perempuan dengan posisi
sebagai tulang punggung keluarga pun menjadi bagian dari
sasaran dampingan PEKKA.
Pendampingan komunitas PEKKA mencakup sejumlah
sasaran, yaitu perempuan yang ditinggal/dicerai hidup
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oleh suaminya; perempuan yang suaminya meninggal
dunia; perempuan yang membujang atau tidak menikah
dan memiliki tanggungan keluarga; perempuan bersuami,
tetapi oleh karena suatu hal, suaminya tidak dapat
menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga; perempuan
bersuami, namun suami tidak hidup dengannya secara
berkesinambungan karena merantau atau berpoligami.
Jaringan PEKKA tersebar di 20 Provinsi, 65 Kabupaten, 229
Kecamatan dan 855 desa. Di Sulawesi Tenggara, tersebar
di lima kabupaten/kota (Baubau, Buton, Buton Selatan,
Buton Tengah, Muna) meliputi 20 kecamatan, 68 desa, 78
kelompok, 1.571 anggota, dan 3.410 penerima manfaat.
Meskipun pendampingan PEKKA berbasis pada komunitas,
namun kehadiran PEKKA juga bertujuan pada peningkatan
partisipasi dan kontrol perempuan kepala keluarga terhadap
proses pengambilan keputusan mulai tingkat rumah tangga
hingga negara. PEKKA menyadari pentingnya partisipasi
perempuan dalam pengambilan kebijakan dan juga
melalukan advokasi atas kebijakan.
Ada empat fokus kegiatan yang dilakukan oleh Serikat
PEKKA Buton Selatan. Pertama, pemberdayaan hukum
terkait identitas diri, seperti akta kelahiran, KTP, dan KK.
Masih banyak masyarakat yang belum mempunyai identitas
diri karena dianggap tidak penting dan kultur/budaya yang
hirau pada identitas kependudukan ini. Terkait hal ini, PEKKA
bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait, namun
sebelumnya dilakukan diskusi hukum di level komunitas.
PEKKA mensosialisasikan dan memberikan kesadaran kepada
kelompok terkait pentingnya identitas diri.
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Prosesnya dilakukan dengan melakukan pendekatan dan
penyadaran kepada pemerintah desa, tokoh masyarakat,
dan tokoh adat. Diskusi-diskusi di tingkat desa yang
mengundang pemerintah desa, tokoh masyarakat dan adat,
serta masyarakat dengan menghadirkan pembicara yang
kompeten di isu yang tengah didiskusikan. Hal ini menjadi
salah satu strategi PEKKA untuk mendorong keterbukaan
pemerintah desa dan tokoh masyarakat sekaligus penyadaran
masyarakat. Meskipun berangkat dari logika communitydriven development (CDD), PEKKA mulai menyadari
pentingnya perubahan di level kebijakan dan penyadaran di
tingkat pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di
desa dan daerah pendampingan.
Kedua, pendidikan politik dengan konsentrasi pada upaya
mendorong partisipasi perempuan dalam musyawarah dari
level desa sampai nasional. Tradisi dan adat yang bercorak
patriarkal menjadi tantangan utama bagi PEKKA. Belum
lagi, pengalaman dan trauma akibat konflik di masa lalu
menjadikan perempuan menyinkir dari persoalan publik dan
enggan untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan. Ketiga,
pendidikan sepanjang hayat melalui program kesetaraan
fungsional dan pendidikan anak usia dini. Bagi PEKKA, peran
perempuan dalam pendidikan anak usia dini merupakan suatu
keharusan. Kegiatan-kegiatan kelompok yang tergabung
dalam PEKKA turut memfasilitasi terselenggarakannya
pendidikan sepanjang hayat dan pendidikan anak usia dini.
Keempat, penguatan ekonomi melalui dana swadaya
kelompok juga menjadi fokus kegiatan PEKKA untuk
mendorong kemandirian secara ekonomi. Kelompok-
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kelompok tersebut tak hanya mendirikan koperasi simpan
pinjam namun juga bergerak di ranah ekonomi produktif.
Kelima, media rakyat dan taman bacaan masyarakat yang
berisi publikasi dari perempuan-perempuan. Hampir setiap
bulan, Serikat PEKKA Buton Selatan menghimpun tulisan
yang berasal dari anggota-anggota PEKKA, dipublikasikan,
dan kemudian disebarluaskan ke kelompok-kelompok PEKKA.
Keenam, pendidikan dan penyadaran masyarakat mengenai
pentingnya kesehatan reproduksi bagi perempuan.
Di Kalimantan Barat beragam NGO tumbuh, salah satunya
adalah Yayasan Gemawan yang berdiri sejak tahun 1999,
yang didirikan oleh para aktivis mahasiswa di Pontianak.
Gemawan dalam melakukan proses pemberdayaan masya
rakat fokus pada lima isu: pengelolaan sumber daya alam
berbasis masyarakat, pemberdayaan perempuan dan pe
nguatan ekonomi di tingkat basis, mendorong tata kelola
pemerintahan yang baik dan peningkatan kapasitas internal
kelembagaan organisasi warga dan pemerintahan desa.
Dalam melakukan kerja-kerja advokasi, Gemawan memadu
kan pendekatan gerakan berbasis isu dan juga berbasis
wilayah melalui pengorganisasian dan supporting system
lainnya yang dapat mempertemukan dimensi demand side
dan supply side. Sebagaimana upaya pendampingan program
mendorong desa demokratis dan mandiri yang diberi nama
program Gerbang Desa (Gerakan Membangun Desa) di
40 desa yang ada di Kalbar. Strategi yang dilakukan, yakni
dengan mendorong penyelenggaraan musyawarah desa
(Musdes) secara demokratis, mengakomodir representasi
berbagai elemen sosial di dalam masyarakat, khususnya
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kaum perempuan, perumusan RPJMDes secara partisipatif,
berorientasi pada pemecahan masalah-masalah utama yang
dihadapi oleh warga masyarakat, khususnya akses terhadap
layanan dasar. Juga pengaturan wilayah dan tata ruang desa
karena selama ini banyak konflik lahan yang melibatkan lahan
milik warga dengan perusahaan perkebunan dan tambang.
Gemawan memiliki 45 orang kader yang melakukan pendam
pingan desa. Para kader sebelum terjun ke masyarakat
memperoleh pelatihan peningkatan kapasitas dalam peng
organisasian masyarakat, pemahaman terhadap peta desa
dan sejumlah keterampilan lainnya dalam peningkatan
kapasitas warga masyarakat dan pemerintahan desa. Para
kader Gemawan dalam melakukan pendampingan desa
mengembangkan orientasi dan peran sosial bukan sebatas
sebagai fasilitator masyarakat, melainkan juga sebagai
peran agen perantara (intermediary agency) yang saling
mempertemukan desa dan kabupaten dalam memecahkan
berbagai persoalan di desa. Bahkan tak jarang para kader
Gemawan juga menggunakan pendekatan advokasi
konfrontatif, berupa pendampingan komunitas warga ketika
mengalami konflik dengan koorporasi, terutama terkait
terkait alih fungsi lahan yang merugikan warga menyangkut
isu perkebunan kelapa sawit.
Untuk Kabupaten Kulon Progo DIY, banyak NGO yang
memiliki program pendampingan di desa. Sejak tahun 1980,
Bina Swadaya, Satunama dan CD Bethesda melakukan
pendekatan community development. Para kader-kader
NGO di desa memiliki tugas dan peran, yakni setiap seorang
kader mendampingi lima kelompok atau komunitas.
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Proses pendampingan dilakukan dengan cara melakukan
(a) analisis sosial untuk memahami potensi, kelemahan,
hambatan dan dukungan (b) merencanakan program solutif
untuk mengatasi persoalan warga dengan basis kekuatan
potensi sumber daya yang ada. (c) pengorganisasian untuk
membangun institusi sosial ekonomi. (d) memberi stimulan
berupa “bantuan” untuk pemenuhan kebutuhan dasar,
yang berupa; permodalan, teknologi atau fasilitas untuk
menggerakan partisipasi, transparansi, dan keswadayaan, (e)
membangun alur proses aksi refleksi aksi secara partisipatif.
Memasuki era reformasi, semakin banyak NGO yang
berkiprah di desa, seperti; IDEA Yogyakarta dengan program
pengentasan kemiskinan dan sistem informasi desa, Yakkum
dan SIGAP Yogyakarta dengan program desa inklusi, LKiS
pendampingan warga berkebutuhan khusus, Swara Nusa
Kulon Progo, fokus kegiatannya adalah informasi warga
desa dan Advokasi Kebijakan Anggaran Keistimewaan DIY,
GSM Kulon Progo yang didukung ChildFund Indonesia
mendampingi KK Miskin lewat Program kesehatan anak
dan Pendidikan anak, dan Rumah Zakat fokus program
perekonomian warga. Semua program LSM pada era
reformsi, menggunakan metode advokasi dan peningkatan
kapasitas kelembagaan masyarakat.
NGO yang bekerja di desa ini tentu memberikan banyak
perubahan dalam mendorong demokratisasi desa. Mereka
bekerja untuk memperbaiki akses warga terhadap kebijakan
desa dan pemerintah kabupaten, memperbaiki sistem
layanan dasar di desa, serta model pemberdayaan self help
lainnya yang membuat kapasitas individu dan keorganisasian
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di desa dapat tumbuh kembang secara baik dalam meraih
kesejahteraan. Pengorganisasian desa dengan beragam isu
yang selama ini dilakukan oleh NGO di Kulon Progo, juga
banyak melahirkan kader-kader organik yang tumbuh di
dalam masyarakat desa sendiri.
Di Kabupaten Timur Tengah Selatan (TTS), NTT terdapat NGO
yang bernama Sanggar Suara Perempuan (SSP). Lembaga ini
didirikan oleh Ny. Rambu Mella pada tahun 1989, dengan
tujuan melakukan advokasi terhadap kaum perempuan. Baik
menyangkut kesehatan reproduksi dan kekerasan dalam
rumah tangga (KDRT).
Pendekatan pengorganisasian SSP adalah problem based
approach. Di setiap desa dampingan, SSP mendorong para
perempuan membentuk community base organization
(CBO) yang diberi nama Jaringan Peduli Masalah Perempuan
(JPMP). Sejak dibentuk pada tahun 2001, sampai dengan
saat ini JPMP berkembang di 21 desa yang terdapat 7
kecamatan yang ada di Kabupaten TTS. Menurut Ibu Yenni,
SSP dalam melakukan pengorganisasian, tidak memberikan
subsidi keuangan kepada para anggota masyarakat yang
menjadi kader JPMP, yang ditonjolkan adalah pendekatan
memperkuat pengetahuan, kesadaran kritis warga dan
ketrampilan lainnya.
Dalam setiap kantong JPMP terdapat tiga unsur struktur
keanggotaan. Yakni kader Community Organizer, konselor
dan fasilitator. Ketiganya memiliki tugas yang berbeda. Kader
adalah anggota yang bertugas untuk menarik warga supaya
terlibat dalam diskusi dan kegiatan JPMP. Fasilitator adalah
pemberi materi wacana tentang kesetaraan gender dan
Mengembangkan Model Pendampingan Desa
Asimetris di Indonesia

29

kesehatan reproduksi. Sedangkan konselor adalah anggota
paling senior yang bertugas untuk mendamaikan persoalan
kekerasan terhadap perempuan di desa secara musyawarah.
Pihak kepolisian sangat mengakui integritas dan peran JPMP.
Karena itu, jika ada laporan terjadi KDRT yang melalui JPM,
maka pihak kepolisian akan memprosesnya lebih lanjut.
Selain itu, SSP juga mendorong tumbuhnya PLB (Perhimpunan
Laki-Laki Baru), yaitu kelompok yang beranggotakan para pria
dengan tujuan untuk meng-influence para pria di desa agar
memiliki kesadaran gender. Pendekatan PLB ini dilakukan
untuk mengurangi KDRT tidak melulu dari sisi korban, tapi
juga penting pula dilakukan dari sisi pelaku juga. Para kader
JPMP didorong oleh SSP untuk memiliki kesadaran politis
agar terlibat dalam politik perecanaan pembangunan dan
penganggaran desa, bahkan mendorong para kadernya
untuk mengisi keterwakilan perempuan di kelembagaan
politik pemerintahan desa.
Adapun untuk di Kota Ambon, salah satu dari sekian NGO
adalah Yayasan Arika Mahina. LSM ini berdiri pada tahun 1999
sebagai upaya merespon konflik yang terjadi di Maluku pada
tahun tersebut. Secara garis besar aktivtias pemberdayaan
Arika Mahina berfokus pada isu-isu perempuan dan anak
dalam upaya membebaskan mereka dari kekerasan,
kemiskinan, serta meningkatkan posisi tawar dan akses
secara politik dan ekonomi.
Sejak tahun 1999, Arika Mahina menjalankan program/
kegiatan antara lain: (1) melakukan pendampingan bagi
perempuan dan anak korban kekerasan dari sisi psikologis
dan hukum. (2) melakukan proses advokasi dan kampanye
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anti kekerasan terhadap perempuan melalui jaringan kerja
bersama berdasarkan hasil identifikasi dan dokumentasi
bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.
(3) mengorganisir perempuan korban kekerasan dengan
membentuk kelompok-kelompok kritis yang mampu
menyikapi masalah-masalah perempuan yang mengalami
ketidakadilan. (4) membantu memperkuat ekonomi
rumah tangga sebagai bagian dasar untuk memperoleh
kehidupan yang lebih layak sebagai manusia, karena bagian
ini merupakan alasan kekerasan terjadi dalam rumah
tangga. (5) pendampingan kepada korban cacat konflik
melalui rehabilitasi medis dan pemberian modal usaha. (6)
membantu permasalahan pendidikan bagi korban konflik
melalui rehabilitasi sarana pendidikan, pemberian beasiswa,
pendidikan alternatif dan pendampingan psikologis. (7)
rehabilitasi korban konflik melalui rehabilitasi gedung
ibadah. (8) melakukan proses pendokumentasian data
kekerasan terhadap anak dan perempuan. (9) bekerjasama
dengan program MAMPU: Maju Perempuan Indonesia untuk
Pengentasan Kemiskinan dan Responsive Gender.
Strategi pendekatan untuk menjalan program di atas, dengan
cara membentuk kelompok konstituen di tingkat komunitas.
Para perempuan di tingkat komunitas direkrut untuk
bergabung membangun kesadaran kritis dan beroganisasi
memperkuat kapasitas dan mengembangkan aksi kolektif
untuk membangun kehidupan yang damai dari konflik
dan KDRT serta kegiatan lainnya yang dapat membantu
peningkatan pendapatan rumah tangga.
Kini kelompok konstituen jaringan Arika Mahina sudah ada di
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25 desa/kelurahan/negeri di Kota Ambon atau mencapai 50%
dari total desa/kelurahan/negeri di Kota Ambon. Di beberapa
desa karena tingginya minat masyarakat untuk bergabung,
anggota kelompoknya sampai 75 orang. Melalui Kelompok
Konstituen Arika Mahina melakukan pengorganisasian
warga desa, anggota KK memperoleh program penguatan
kapasitas terkait aktivitas paralegal dan pendampingan.
Selanjutnya anggota KK menjadi kader di masyarakat yang
membantu penyelesaian konflik dan permasalahan sosial
yang terjadi antar warga desa. Sebagai gambaran, beberapa
persoalan yang ditangani anggota KK Desa Hunuth antara
lain: konflik rumah tangga, KDRT penelantaran anak, hingga
pendampingan penyelesaian kasus di kepolisian ataupun
pengadilan.
Pendekatan program dalam pengembangan kapasitas
dan akses perempuan dalam institusi kebijakan publik
membuat kelompok konstituen merasakan manfaatnya
dalam bergorganisasi sehingga mereka tidak mementingkan
insentif material dalam mengikuti kegiatan. Kelompok
konstituen ini menjadi ruang inklusif di kalangan perempuan
yang tak lagi membedakan identitas keagamaan karena
mereka telah disatukan oleh isu kolektif permasalahan
krusial kaum perempuan, seperti sebagai korban KDRT dan
sejenisnya. Kelompok konstituen bermetaformosis menjadi
institusi sosial yang saling mengintegrasikan komunitas
yang sebelumnya terpisah oleh konflik sosial. Apa yang
dilakukan oleh kelompok konstituen ini melampaui peran
institusi pemerintahan desa yang masih belum pulih
dalam mendorong berbagai kebijakan desa yang saling
mengitegrasikan kelompok-kelompok sosial di desa secara
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inklusif. Banyak desa yang memberikan apresiasi terhadap
kerja-kerja kelompok konstituen, seperti Pemerintahan Desa
Huluth Kecamatan Teluk Ambon yang mengalokasikan dana
desa untuk kegiatan pemberdayaan perempuan.
Dari sejumlah pengalaman NGO di berbagai daerah tersebut
dapat dilihat beberapa inovasi yang dilakukan, yakni:
Pertama, pilihan program yang relevan dengan kebutuhan
atau problem yang sedang dialami masyarakat sehingga saling
memudahkan terwujudnya persenyawaan (engagement)
antara NGO dengan masyarakat penerima manfaat.
Kedua, proses penciptaan kader yang selalu berasal dari
dalam komunitas sendiri dan dikembangkan melalui wadah
organisasi sebagai tempat berhimpun mengasah kapasitas
dan sarana memperjuangkan aspirasi, memberi dampak
positif bagi keberlanjutan proses kaderisasi, kemandirian
dan efektifitas memperkuat aspirasi komunitas dengan para
pemangku kebijakan.
Ketiga, strategi pendampingan NGO dengan membangun
basis demokrasi dan partisipasi di aras lokal sembari
memperjuangkan kepentingan komunitas warga di ranah
pengambilan keputusan, dengan memainkan peran sebagai
agen perantara (intermediary), dalam banyak hal mampu
menjembatani kesenjangan antara kepentingan lokal dengan
pembuat kebijakan di ranah pemerintahan.
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Bagian 3
Rumusan Model Pendampingan Desa

Pendampingan terhadap desa pada prinsipnya adalah upaya
untuk menggerakkan potensi yang ada di desa sehingga
desa mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk
perubahan-perubahan ke arah lebih baik dari sisi ekonomi,
politik, sosial dan budaya. Karena itu pendampingan
desa tidak bisa dilihat dan dimaknai sebagai aktivitas
‘membantu desa’ menjalankan aspek-aspek teknokratis dan
administratif semata. Lebih dari itu, pendampingan desa
merupakan aktivitas mentransformasikan nilai-nilai yang
terkandung dalam UU Desa agar bisa diterjemahkan dalam
laku keseharian di desa.
Bagian ini akan menjelaskan dua hal. Pertama, perspektif
pendampingan desa sebagai kerangka berpikir dalam
merumuskan model. Hal ini perlu didudukkan terlebih dahulu
agar tawaran model pendampingan desa ini tidak terlepas
dari nalar berpikir dan spirit UU Desa yang menjadi basis
normatif dan politis implementasi pendampingan. Kedua,
berangkat dari perspektif tersebut, model pendampingan
desa dirumuskan.
Perspektif Pendampingan Desa yang Asimetris
Konsep pendampingan desa dalam UU Desa berangkat dari
ide tentang pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari
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fungsi pembinaan dan pengawasan. Sayangnya, sebagaimana
terkonfirmasi dalam studi IRE tentang pendampingan
desa, ide pemberdayaan masyarakat terkikis oleh nalar
administrasi pendampingan penggunaan dana desa yang
titik beratnya ada di pemerintah desa. Alih-alih mendampingi
masyarakat dalam mengawal demokratisasi dan agendaagenda pemberdayaan, pendampingan desa yang ada justru
hanyut dalam jebakan administratif dan terus saja belum
selesai dengan koordinasi dan kapasitas dirinya.
Pola pendampingan lama ala PNPM semestinya menjadi
refleksi bahwa pendampingan yang semata-mata
berorientasi capaian-capaian administrasi dan meminggirkan
aspek pemberdayaan tak lagi sesuai dengan nalar yang
dibangun UU Desa. Pendekatan yang disponsori Bank Dunia
ini menggunakan pendekatan yang langsung memusatkan
perhatian pada masyarakat miskin yang tersebar luas di
pedesaan. Namun, program untuk mengatasi kemiskinan
yang dilakukan mengabaikan aspek ketimpangan ekonomi
politik dan lebih menampilkan masalah kemiskinan sebagai
persoalan teknis (Li, 2012).
Perspektif pendampingan desa semestinya berangkat dari
problematika yang dihadapi oleh desa (problem based).
Manakala desa belum sampai pada kapasitas tertentu
dalam konteks implementasi UU Desa, di situlah peran
pendamping desa menjadi penting. Di titik itu, konteks
pendampingan desa lantas menjadi relevan. Anggapan
bahwa pendampingan desa bersifat monolitik, serentak,
dan sama tentu saja mengingkari semangat UU Desa yang
melihat desa dan institusinya memiliki keberagaman baik
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dari sisi kapasitas maupun tatanan sosial politiknya serta
berpeluang meraih kemandirian dari dalam dirinya.
Desa yang relatif maju dengan tradisi kewargaannya yang
kuat tentu saja berbeda dengan desa yang tertutup,
terkooptasi elit, dan pengorganisasian masyarakatnya lemah.
Dalam konteks itulah, pendampingan desa mesti melibatkan
beragam aktor (pemerintah pusat dan daerah, organisasi
masyarakat sipil, dan perguruan tinggi) dan mengafirmasi
kebutuhan dan keberagaman desa dan daerah. Cara pandang
asimetrik inilah yang dinilai kompatibel dengan idealitas UU
Desa dan realitas sosial politik di desa yang beragam.
Perspektif asimetris ini sejatinya selaras dengan UU Desa
Pasal 113 dan Pasal 114 yang memberi ruang adanya bantuan
pendampingan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten. Demikian pula dengan PP Nomor 43 Tahun 2015
Pasal 128 yang menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten (dapat) menyelenggarakan pemberdayaan
masyarakat desa dengan pendampingan secara berjenjang
sesuai kebutuhan. Bahkan di dalam ayat 1, lebih rinci
dijelaskan pendampingan secara teknis dilaksanakan oleh
SKPD Kabupaten/Kota dan dapat dibantu oleh tenaga
profesional dalam kategori tenaga ahli, pendamping desa
dan tenaga ahli pendamping masyarakat (TAPM), atau pihak
ketiga.2
2 Dalam konteks pihak ketiga, pendampingan desa dapat juga dilakukan oleh NGO, perguruan tinggi yang selama ini memiliki program
pemberdayaan dan pengabdian masyarakat, dan program corporate
social responsibility (CSR) oleh perusahaan.
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Oleh karena itu, kewenangan penyiapan pendamping desa
idealnya tidak dilakukan oleh pemerintah pusat. Dengan
nalar penguatan peran kabupaten dan desa dalam proses
rekrutmen, penyiapan pendampingan sebaiknya diserahkan
kewenangannya kepada pemerintah daerah dan atau desa.
Pemerintah pusat (Kementerian) menyiapkan kriteria
umum dan indikator kerja pendamping desa. Sedangkan
persyaratan yang lebih spesifik seperti penguasaan bahasa
lokal, pemahaman budaya, dan persyaratan khusus lainnya
ditetapkan dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Untuk
tugas melakukan supervisi kepada para pendamping
dilakukan oleh pemerintah provinsi dan atau kabupaten.
Selain berpijak pada permasalahan yang dihadapi oleh desa,
perspektif pendampingan desa mesti memiliki dimensi
pengorganisasian dan semangat pemberdayaan. Tujuan
pendampingan desa yang senafas dengan semangat UU
Desa adalah pendampingan yang memperkuat peme
rintahan desa sekaligus masyarakatnya. Pendamping desa
tak melulu mendampingi perangkat desa dalam tata kelola
pemerintahan, namun terlibat, hidup bersama, dan men
dampingi masyarakat desa dalam kesehariannya. Pers
pektif pendampingan semacam ini berangkat dari cara
pandang bahwa pendamping desa adalah mereka yang
hidup bersama dengan masyarakat dalam aktivitas produksi
dan kesehariannya, memahami kebutuhan dan tuntutantuntutan masyarakat, dan lebih jauh mampu menyadarkan
masyarakat akan hak-hak yang dimilikinya.
Dalam cara pandang ini, pendamping desa tidak dilihat secara
sempit sebagai sebuah profesi maupun petugas birokrasi
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dengan kerja-kerja ketugasan semata. Spesialisasi profesi
tertentu justru seringkali mempersulit seseorang untuk
memahami persoalan di desa dengan segala keterkaitannya.
Kemiskinan di desa, misalnya, lebih merupakan rangkaian dari
kerentanan pangan dan rendahnya pendapatan, kelemahan
jasmani, ketersisihan, dan ketidakberdayaan yang semuanya
saling bertaut satu sama lain.
Pendamping desa mesti melihat permasalahan di desa
secara menyeluruh. Meskipun tak semua keahlian dia
kuasai, pendamping desa perlu memperluas jangkauan
perhatian pada persoalan tertentu (Chambers, 1987, 30-31).
Keberhasilan pendampingan desa, dengan demikian, dilihat
dari kemampuan mereka dalam merumuskan tuntutantuntatan keseharian yang konkrit dari masyarakat menjadi
gerakan sosial dan penyadaran hak-hak mereka sebagai
warga desa.
Model Pendampingan Desa yang Asimetris
Kewenangan rekrutmen dan penempatan pendamping
desa diserahkan kepada kabupaten/kota melalui SKPD yang
bertanggungjawab mengurus pemberdayaan masyarakat
desa (BPMPD). Pada kenyataannya, daerah (kabupaten/
kota) lebih mengetahui dan memahami kondisi desa-desa
yang ada di daerahnya, termasuk kondisi geografis dan
sosiologis yang nantinya berkaitan erat dengan kerja-kerja
pendampingan. Pemerintah kabupaten/kota perlu membuat
pemetaan kondisi geografis, sosiologis, kebutuhan, dan
permasalahan yang ada di desa.
Di samping itu, pemetaan tersebut juga perlu mem
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pertimbangkan perbedaan dan kesenjangan kapasitas
masing-masing desa sehingga kerja-kerja pendampingan
nantinya bisa efektif dan tepat sasaran. Untuk mempermudah
proses tersebut dilakukan, kami menawarkan model dan
kebutuhan pendampingan yang didasarkan pada derajat
kapasitas pemerintah desa dan masyarakat. Kapasitas
tersebut diterjemahkan ke dalam variabel-variabel tertentu
yang lantas diturunkan ke dalam indikator-indikator.
Pemerintah kabupaten/kota—dengan melibatkan desa
dalam prosesnya—memetakan kebutuhan pendampingan
desa berdasarkan instrumen tersebut (lihat tabel 1). Instru
men pemetaan tersebut dapat digunakan baik untuk
pendampingan desa yang direkrut oleh negara (pemerintah)
maupun pendampingan desa yang dikelola oleh pihak ketiga
baik NGO, perguruan tinggi, maupun perusahaan.
Tabel 2 menunjukkan derajat kapasitas pemerintah desa
dan kapasitas masyarakat desa dari kategori lemah, sedang,
hingga kuat. Kategori kapasitas pemerintah desa tersebut
ditentukan oleh enam variabel, yaitu: (1) transparansi, (2)
partisipasi, (3) akuntabilitas, (4) demokrasi, (5) responsivitas,
dan (6) kemajuan pembangunan. Variabel 1-4 menunjukkan
bagaimana kapasitas pemerintah desa dalam konteks
penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa yang
demokratis. Variabel 5 dan 6 masing-masing menakar
kapasitas pemerintah desa dalam pemenuhan pelayanan
publik di desa dan penyelenggaraan pembangunan.
Sedangkan, dari sisi kapasitas masyarakat desa ditentukan
oleh tiga variabel, yaitu: (1) sumberdaya manusia desa, (2)
kelembagaan masyarakat desa, dan (3) aset desa. Ketiga
variabel ini menjadi ukuran untuk menakar kapasitas
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masyarakat desa untuk mengakses ruang demokrasi, tingkat
pengorganisasian, dan sejauh mana akses masyarakat desa
dalam tata kelola aset.
Tabel 2

Kapasitas Masyarakat Desa
(SDM Desa, Kelembagaan, Aset
Desa)

Matriks Tipologi Kebutuhan Desa berdasarkan Derajat Kapasitas
Pemdes dan Masyarakat
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Kapasitas Pemerintahan Desa
(Transparansi, Partisipasi,
Akuntabilitas, Demokrasi,
Responsivitas, Kemajuan
Pembangunan)
Lemah

Sedang

Kuat

Lemah

I

II

III

Sedang

IV

V

VI

Kuat

VII

VIII

IX
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Dari irisan masing-masing derajat kapasitas pemdes dan
masyarakat, kita mendapatkan sembilan tipologi kebutuhan
pendampingan yang diperlukan oleh desa: (1) desa dengan
kapasitas pemdes dan masyarakat lemah, (2) desa dengan
kapasitas pemdes sedang dan kapasitas masyarakat lemah,
(3) desa dengan kapasitas pemdes kuat dan kapasitas
masyarakat lemah, (4) desa dengan kapasitas pemdes lemah
dan kapasitas masyarakat sedang, (5) desa dengan kapasitas
pemdes sedang dan masyarakat sedang, (6) desa dengan
kapasitas pemdes kuat dan masyarakat lemah, (7) desa
dengan kapasitas pemdes lemah dan masyarakat kuat, (8)
desa dengan kapasitas pemdes sedang dan masyarakat kuat,
dan (9) desa dengan kapasitas pemdes kuat dan masyarakat
kuat. Secara lebih rinci, Tabel 3 memberikan penjelasan di
masing-masing tipologi mengenai karakter pendampingan,
durasi dan intensitas, fasilitasi, serta jenis-jenis program
berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan.
Sejauh mana peran dan intervensi pendamping di masingmasing tipologi tidak dapat disamakan. Semakin kuat
kapasitas pemdes dan masyarakat semakin sedikit peran
dan intervensi pendamping desa. Meskipun demikian, desa
dengan tipologi ini tetap diberikan pendampingan karena
hal ini merupakan hak yang dimiliki desa dan mandat dari
UU Desa. Sebaliknya, semakin lemah kapasitas pemdes
maupun masyarakat; aktivitas, peran, dan intensitas
pendampingan juga semakin tinggi. Dalam masing-masing
tipologi, persentase (%) peran pendampingan sekadar untuk
menunjukkan adanya degradasi intensitas dan kebutuhan
pendampingan yang beragam. Sungguhpun demikian,
pendampingan desa sebenarnya hanya bersifat sementara
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untuk mengantarkan desa dalam mewujudkan desa yang
mandiri, sejahtera, dan demokratis.
Berkaitan dengan kapasitas dan kemampuannya, pendamping
desa semestinya berperan sebagai agensi perantara
(intermediary agency) yang mampu menjembatani antara
kepentingan masyarakat dengan institusi desa maupun
kepentingan desa dengan aktor supra desa. Hal ini berangkat
dari pemahaman bahwa seringkali persoalan yang terjadi di
desa tidak dapat diselesaikan oleh sepenuhnya oleh desa.
Banyak kasus konflik pengelolaan sumberdaya alam dan
konflik agraria yang melibatkan aktor supra desa. Tak cukup
hanya sekadar pengorganisasian masyarakat, pendamping
desa juga perlu memerankan diri sebagai aktor perantara
yang mampu membangun jejaring lintas aktor tidak hanya di
level desa, namun juga di level supradesa.
Karena luasnya tugas seorang pendamping dan banyaknya
masalah yang mendesak untuk segera diselesaikan di level
desa, maka mustahil semuanya bisa diselesaikan oleh
pendamping desa. Oleh sebab itu, peran pendamping
sangat penting melakukan fungsi intermediari. Kapasitas
pendamping desa dalam membangun jejaring lintas aktor,
komunikasi, dan pengorganisasian masyarakat menjadi
penting. Pendamping desa harus mampu menjadi agensi
intermediari baik antara desa dengan masyarakat, desa
dengan kabupaten, dan desa dengan aktor supra desa
lainnya (pasar).
Mengutip Ife & Tesoriero (2008), setidaknya ada empat
kompetensi dasar yang harus dimiliki pendamping: (1)
peran dan keterampilan fasilitasi (fasilitasi semangat sosial,
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negosiasi dan mediasi, membangun konsensus, fasilitasi
kelompok, mengorganisasi, dan komunikasi pribadi), (2)
peran dan keterampilan mendidik (peningkatan kesadaran,
memberi informasi, konfrontasi, dan pelatihan), (3) peran
dan keterampilan representasi (memperoleh berbagai
sumberdaya, advokasi, menggunakan media, humas dan
presentasi publik, networking, berbagi pengetahuan dan
pengalaman), dan (4) peran dan keterampilan teknis
(penelitian, menggunakan komputer, presentasi verbal dan
tertulis, manajemen, dan pengaturan keuangan).
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MASYARAKAT DESA (Self Governing Community)

Partisipasi:
Pemdes tidak membuka
ruang partisipasi dalam
proses perencanaan desa
(musdes perencanaan dan
musrenbangdes).

Lemah
Transparansi:
Pemdes tidak membuka
ruang bagi masyarakat
untuk mengakses dokumen
perencanaan dan anggaran
yang ada di desa (RKP Desa,
RPJM Desa, APB Desa).
Pemdes tidak memiliki
media informasi yang
terpasang dan dapat diakses
oleh masyarakat desa (misal:
papan informasi).
Partisipasi:
Pemdes
menyelenggarakan proses
perencanaan desa

Sedang
Transparansi:
Pemdes tidak
mempublikasikan
dokumen perencanaan
desa seperti RKP Desa,
RPJM Desa, dan APB Desa.
Pemdes tidak
mempublikasikan
anggaran dan penggunaan
keuangan desa.
Akses masyarakat untuk
melihat dokumen pemdes
dibatasi.

Partisipasi
Pemerintah desa
melaksanakan
Musrenbangdes secara
partisipatif dan inklusif.
BPD melaksanakan Musdes
secara partisipatif dan
inklusif.

Kuat
Transparansi
Pemerintah desa
mempublikasikan programprogram desa kepada
masyarakat (RPJM Desa,
RKPDesa)
Pemerintah desa
mempublikasikan APB Desa
kepada masyarakat.
Proses dan tahapan
pelayanan publik/
administrasi dipublikasikan.

PEMERINTAHAN DESA (Local Self Government)

Instrumen Penentuan Kebutuhan Pendampingan Berdasarkan Indikator
Kapasitas Pemdes dan Masyarakat

Tabel 3
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Demokrasi
BPD tidak ada. Jika ada, BPD
tidak berfungsi.
Mekanisme check and
balances antara Pemdes dan
BPD tidak berjalan.

Akuntabilitas
Pemdes tidak membuat
laporan pertanggungjawaban
penyelenggaraan
pemerintahan desa.

Pemdes tidak
melibatkan lembaga
yang merepresentasikan
masyarakat desa (BPD, LKD)
dalam penyusunan dokumen
perencanaan di desa.
Pemdes tidak membuka
ruang partisipasi dalam
rencana kerjasama antar
desa dan/atau kerjasama
desa dengan pihak ketiga.
Akuntabilitas:
Laporan
pertanggungjawaban
dibuat namun tidak
dipublikasikan.
Laporan penggunaan
anggaran dibuat namun
tidak sesuai dengan
prinsip-prinsip pelaporan
yang akuntabel.
Pemdes menerima kritik
dari masyarakat namun
hanya mengakomodasi
sebagian masukan dari
masyarakat yang sesuai
dengan prioritas kerja
pemdes.

dengan menyertakan
partisipasi masyarakat,
namun dalam prosesnya
masih ada dominasi
pemdes.
Pemdes membuka
ruang partisipasi dalam
musyawarah di desa,
namun tidak melibatkan
kelompok rentan di desa.

Demokrasi
Kepala desa dipilih secara
langsung oleh masyarakat
(kecuali desa adat).
Aspirasi masyarakat
dibuka secara lebar dalam
tiap tahap perencanaan,
implementasi, dan evaluasi
program/kegiatan.

Akuntabilitas
Perangkat desa dipilih
secara profesional.
Pemerintah desa menerima
dan akomodatif terhadap
kritik dari masyarakat.
Pemerintah desa
mempublikasikan realisasi
APB Desa.
Pemerintah desa
mempublikasikan laporan
pertanggungjawaban
penyelenggaraan
pemerintah desa (LPP Desa).
Pembangunan desa
sesuai dengan dokumen
perencanaan desa.
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Kemajuan pembangunan
Desa tidak memiliki RPJM
Desa.
Desa tidak pernah
menginisiasi
penyelenggaraan
pembangunan desa.

Responsivitas
Pemdes tidak responsif
terhadap kepentingan dan
masalah masyarakat.
Pemdes tidak memiliki
kantor desa yang permanen
dan dapat digunakan sebagai
sarana pelayanan publik di
desa.
Pemdes tidak mampu
menyediakan pelayanan
publik di desa.
Kepala desa dan perangkat
desa tidak berkantor secara
reguler.
Kemajuan pembangunan:
Pembangunan desa
kurang sesuai dengan
dokumen perencanaan
pembangunan desa.
Pembangunan desa belum
mampu meningkatkan
kesejahteraan warga.

Responsivitas:
Pemdes kurang responsif
terhadap kepentingan dan
masalah masyarakat.
Pemdes kurang responsif
dalam pemenuhan
pelayanan publik di desa.

Kemajuan pembangunan
Pembangunan desa telah
sesuai dengan aspirasi
warga.
Pembangunan
meningkatkan kesejahteraan
warga.

Responsivitas
Pemerintahan desa cepat
tanggap dalam mengatasi
persoalan warga, misal
terdapat bencana.
Pelayanan publik yang
inklusif (ramah penyandang
disabilitas).
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Kelembagaan
Masyarakat desa tidak memiliki
organisasi yang melayani
kebutuhan masyarakat
(community based organisation)
Lembaga kemasyarakatan desa
tidak ada.
Tidak ada lembaga sosial di desa
yang memediasi kepentingan
warga dengan lembaga desa
dan supra desa.

Lemah
SDM Desa
Masyarakat desa tidak memiliki
inisiatif dalam pembangunan
sosial (kesehatan, pendidikan,
pemberdayaan perempuan).
Masyarakat desa tidak mau
menghadiri pertemuanpertemuan yang ada di desa.

Lama pendampingan: 5-10
tahun
Fasilitasi desa (akomodasi,
dll): rumah tinggal tetap,

Pendamping desa secara
intensif menetap di desa
(live in)

Durasi dan Intensitas waktu:

Pendekatan pendampingan:
penguatan kapasitas masyarakat dan pemdes.

Karakteristik pendamping:
pendamping organik: berasal
dari dalam desa dan bercorak emansipatif. Pendamping
desa memiliki kemampuan
pengorganisasian dan
pemberdayaan masyarakat
(menumbuhkan partisipasi
dan prakarsa masyarakat)
sekaligus kemampuan memperkuat kapasitas pemdes
dalam tata kelola pemerintahan desa.

Kebutuhan Pendamping:

Kebutuhan Pendamping:
Karakteristik pendamping:
pendamping desa harus
memiliki kemampuan
pengorganisasian dan
pemberdayaan masyarakat
(menumbuhkan partisipasi
dan prakarsa masyarakat)
sekaligus mengakselerasi
kapasitas pemdes untuk
menyelenggarakan tata
kelola pemerintahan
desa yang sesuai dengan
prinsip-prinsip demokrasi,
partisipatif, dan akuntabel.
Pengorganisasian di level
masyarakat ditujukan
untuk memperkuat
kesadaran masyarakat
dalam kehidupan berdesa.
Pendekatan
pendampingan: titik berat
pendampingan pada
penguatan masyarakat
desa dan dorongan ke
pemdes

Kebutuhan Pendamping:
Karakteristik pendamping:
pendamping desa
lebih banyak bekerja di
masyarakat melakukan
pengorganisasian,
pemberdayaan, dan
penguatan kapasitas
masyarakat.
Pendekatan pendampingan:
titik berat pendampingan
di level masyarakat dan
melibatkan desa dalam
mendorong partisipasi
masyarakat.
Durasi dan Intensitas waktu:
Pendamping desa secara
intensif
menetap di desa (live in)
Lama pendampingan: 3-5
tahun
Fasilitasi desa: rumah
tinggal dan fasilitas
penunjang penghidupan
sesuai profesi pendamping.
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Peran pendamping: 100%

penunjang penghidupan
sesuai dengan profesinya
(misal: lahan pertanian)
Jenis-jenis Program: (1)
penguatan kapasitas
masyarakat dan pemdes,
(2) revitalisasi dan
pengorganisasian lembaga
kemasyarakatan desa (LKD),
(3) pendidikan politik warga,
(4) pendidikan musyawarah,
(5) memenuhi kebutuhan
lokal berbasis aset desa.
Pendamping desa mampu
menumbuhkan kader-kader
pemberdayaan di desa yang
nantinya bekerja bersama
dalam kegiatan-kegiatan
pemberdayaan.

untuk menjalankan tata
kelola pemerintahan
yang demokratis,
partisipatif, dan akuntabel.
Pendamping desa lebih
banyak bekerja di level
masyarakat.
Durasi dan Intensitas
waktu:
Pendamping desa secara
intensif menetap di desa
(live in);
Lama pendampingan: 3-5
tahun
Fasilitasi desa: rumah
tinggal tetap, penunjang
penghidupan sesuai
dengan profesinya (misal:
lahan pertanian)
Jenis-jenis Program: (1)
penguatan kapasitas
masyarakat dan pemdes,

Peran pendamping: 80%

Jenis-jenis Program: 1)
penguatan kapasitas
masyarakat (2) revitalisasi
dan pengorganisasian
lembaga kemasyarakatan
desa (LKD), (3) pendidikan
politik warga, (4) pendidikan
musyawarah, (5) rencana
identifikasi dan inventarisasi
aset desa secara partisipatif,
(6) pengembangan ekonomi
lokal berbasis aset desa.
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Sedang
Masyarakat desa kurang
memiliki inisiatif dalam
pembangunan sosial
(kesehatan, pendidikan,
pemberdayaan perempuan)
Tidak semua masyarakat desa
mau menghadiri pertemuanpertemuan yang ada di desa.
Kelembagaan
Kelembagaan masyarakat yang
ada belum optimal.
Kebutuhan Pendamping:
Karakteristik pendamping
desa: mampu melakukan
pengorganisasian masyarakat
untuk berpartisipasi dalam
proses pembangunan desa.
Serta mampu melakukan
penguatan kapasitas
pemerintah desa.
Pendekatan pendampingan:
Pendamping melakukan
penguatan kapasitas kepada
perangkat desa. Dan

Kebutuhan Pendamping:
Karakteristik pendamping:
pendamping melakukan
penguatan kapasitas pada
masyarakat dan pemdes.
Pendekatan
pendampingan: fokus
pendampingan difokuskan
pada penguatan simpulsimpul sosial dan
kelembagaan kewargaan
yang lemah.

Peran pendamping: 90%

(2) revitalisasi dan
pengorganisasian lembaga
kemasyarakatan desa
(LKD), (3) pendidikan
politik warga, (4)
pendidikan musyawarah,
(5) rencana identifikasi
dan inventarisasi aset
desa secara partisipatif,
(6) memenuhi kebutuhan
lokal berbasis aset desa.

Kebutuhan Pendamping:
Karakteristik pendamping:
pendamping desa lebih
dititikberatkan pada
pendampingan komunitas/
masyarakat dan penguatan
lembaga-lembaga
kemasyarakatan dan
kelompok-kelompok sosial
yang ada di desa.
Pendekatan pendampingan:
fokus pada penguatan
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Aset desa
Hanya sebagian aset desa
yang mampu diakses oleh
masyarakat.
Sudah ada institusi BUM Desa
yang mengembangkan aset
desa.

Peran pendamping: 70%

melakukan Pendampingan
teknis kepada pemerintah
desa.
Durasi dan Intensitas waktu:
pendamping desa menetap
di desa dampingan dengan
durasi 3-5 tahun
Fasilitasi desa: rumah
tinggal, sumber penghidupan
yang lain semisal tanah
untuk digarap.
Jenis-jenis Program:
Penguatan kapasitas
pemerintah desa.
Memperkuat partisipasi
masyarakat dengan
pendidikan musyawarah
desa.

engagement masyarakat ke
pemerintah desa.
Durasi dan Intensitas waktu:
Pendamping desa minimal
dalam seminggu, 4 hari di
desa; pendamping tidak
harus menetap di desa.
Lama pendampingan: 2-3
tahun
Fasilitasi desa: rumah
tinggal (sesuai dengan
kebutuhan dan kapasitas
desa).
Jenis-jenis Program:
(1) pendidikan politik
kewargaan dan
musyawarah, (2) penguatan
kelembagaan sosial di desa,
dan (3) pengembangan
ekonomi lokal berbasis aset
desa (pembentukan dan
pengembangan BUM Desa).
Peran pendamping: 50%

Durasi dan Intensitas
waktu:
Pendamping desa minimal
dalam seminggu, 4 hari di
desa;
Lama pendampingan: 2-3
tahun
Fasilitasi desa: tempat
tinggal (sesuai kebutuhan
dan kemampuan desa).
Jenis-jenis Program: (1)
penguatan kapasitas
masyarakat
desa, (2) pendidikan
politik kewargaan
dan musyawarah, (3)
revitalisasi kelembagaan
sosial di desa, (4)
penguatan kapasitas
pemdes dalam
menumbuhkan budaya
berdemokrasi.
Peran pendamping: 60%
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Kuat
SDM Desa
Masyarakat desa memiliki
inisiatif dalam pembangunan
sosial (kesehatan, pendidikan,
pemberdayaan perempuan).
Masyarakat desa memiliki
kesadaran dan aktif menghadiri
pertemuan-pertemuan yang ada
di desa.
Kelembagaan
Masyarakat desa memiliki
organisasi yang melayani
kebutuhan masyarakat
(community based organisation)
Lembaga kemasyarakatan desa
aktif memediasi kepentingan
masyarakat dengan pemerintah
desa.
Aset desa
Aset desa dan aset masyarakat
teridentifikasi dengan jelas.
Masyarakat memiliki akses
untuk memanfaatkan/
mengelola aset desa
Aset desa bermanfaat
sebagai sumber penghidupan
berkelanjutan.
Peran pendamping: 40%

Kebutuhan Pendamping:
Karakteristik pendamping
Memiliki pemahaman
terhadap regulasi terkait
desa.
Pendekatan pendampingan
(orientasi: bottom-up, dll)
Peningkatan kapasitas
perangkat desa.
Pendampingan teknis
pemerintah desa.
Pendampingan dilaksanakan
paling lama 2 tahun.
Fasilitasi desa: Rumah
tinggal, sumber penghidupan
berbasis keterampilan yang
dimiliki oleh pendamping.
Jenis-jenis Program: (1)
Peningkatan transparansi
dan akuntabilitas
pemerintah desa, (2)
dorongan implementasi
musyawarah desa yang
sesuai dengan prosedur dan
mekanisme demokrasi.

Kebutuhan Pendamping:
Karakteristik pendamping:
titik berat pendampingan
pada pemerintah desa.
Pendekatan
pendampingan: fokus
pendampingan pada
penguatan kapasitas
pemerintah desa dalam
proses perencanaan
dan penganggaran dan
isu-isu demokrasi serta
pengembangan ekonomi
lokal.
Pendampingan
dilaksanakan paling lama
2 tahun
Fasilitasi desa: rumah
tinggal (sesuai dengan
kebutuhan dan kapasitas
desa)
Jenis-jenis Program: (1)
penguatan kapasitas
perencanaan dan
penganggaran pemerintah
desa, (2) penguatan
engagement lembaga
sosial di desa dengan

Kebutuhan Pendamping:
Karakteristik pendamping
Memiliki kemampuan
komunikasi dan networking
yang kuat, mampu
mengintegrasikan berbagai
program/kebijakan desasupra desa.
Pendamping sebagai
intermediary. (orientasi:
bottom-up, dll)
Pendampingan dilaksanakan
paling lama 2 tahun.
Fasilitasi desa: Rumah
tinggal (sesuai kebutuhan
dan kondisi geografis desa).
Jenis-jenis Program: (1)
Pengembangan ekonomi
lokal (pembentukan dan
pengembangan BUM Desa
dan pengembangan produk
ekonomi unggulan desa
(One Village One Product),
(2) Peningkatan dan inovasi
pelayanan publik, (3)
Perbaikan sistem sanitasi
(dan pengolahan sampah
yang ramah lingkungan,
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Adanya kelembagaan ekonomi
lokal (BUM Desa) yang mampu
memberikan kemanfaatan sosial
yang bersifat lintas desa.
Kelembagaan ekonomi lokal
yang ada (misalnya BUM Desa)
mampu menampung produksi
desa dan memperluas jejaring
pemasaran.

(4) Peningkatan kesadaran
hak-hak sipil, ekonomi, dan
sosial.
Peran pendamping: 20%

pemerintah desa, (3)
pengembangan ekonomi
lokal berbasis aset desa.
Peran pendamping: 30%
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