
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokok Bahasan 4 

 

Citra Diri Pendamping Desa  



PB 

4.1 

Rencana Pembelajaran 

 

Proses Kesadaran Kritis 

Mengenal Citra Diri 

 
 

 

Tujuan 

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat: 

 

1. Menggambarkan citra diri yang disandang saat ini 

2. Menjelaskan pentingnya proses kesadaran kritis bagi pendamping desa  

 

 

Waktu 

3 JPL (135menit) 

  

Metode 

Kontemplasi sesui dengan pilihan peserta, paparan, pleno 

 

Media 

Media budaya sesuai dengan nilai lokalitas peserta  

 

Alat Bantu 

Flipt Chart, spidol, laptop, dan infocus 

 

Pelatih 

Team Teaching 

 

 

Proses Penyajian 



 

Aktrivitas 1 : Citra Diri 

 

1. Membangun kondisi kelas untuk masuk pada pembahasan pokok 

materi dan pembahasan tujuan serta indikator capaian hasil 

pembelajaran dengan peserta kelas 

 

 Fasilitator sekaligus menjelaskan bahwa akan ada 2 aktivitas dalam 

satu sub pokok materi bahasan: kesadaran kritis dan citra diri 

 Fasilitator bisa mengajak peserta untuk menentukan metode dan 

media yang menarik dan dinilai effektif dengan melihat kondisi 

ruang dan fasilitas yang ada. 

 

2. Fasilitator memberikan kesempatan pada para peserta untuk 

mengeksplorasi ingatan atau pemahamannya: 

 

 Apa yang dimaksud dengan Citra Diri? 

 

Eksplorasi bisa dilakukan dengan cara brainstorming. Bisa juga 

fasilitator memberikan kesempatan sejenak pada peserta untuk 

diskusi saling silang dengan peserta terdekat di sebelahnya. 

 

3. Fasiitator memfasilitasi diskusi dengan membuat klasifikasi temuan 

peserta berdasarkan kesamaan atau kemiripan idea tau gagasan. 

 

4. Fasilitator memberikan tekanan penting beberapa aspek terkait arti citra 

diri dengan mengacu pada klasifikasi gagasan hasil brainstorming atau 

curah gagasan. 

 

5. Fasilitator meminta setiap peserta melakukan refleksi atau mengenali 

citra dirinya masing-masing. 

 

Alternatif aktivitas: bisa dilakukan dengan cara, setiap peserta 

menuliskan namanya dengan huruf yang sejelas mungkin di kertas 

kosong, kemudian dilanjutkan dengan menggambarkan citra 

dirinya dengan menuliskan point-point kekurangan atau 

kelebihannya sebagai pribadi. 

 

 

6. Fasilitator mengajak setiap peserta mengenali citra dirinya menurut 

gambaran orang lain. 

 

Alternatif aktivitas: bisa dilakukan dengan cara, setiap peserta 

menuliskan namanya dengan huruf yang sejelas mungkin di kertas 



kosong, kemudian menggeser kertas bernama ke peserta di sebelah 

kanan. Peserta penerima kertas bernama menuliskan satu point 

penilaian tentang kelebihan atau kekurangan peserta yang 

namanya tertera di kerta. Setiap kali peserta selesai menulis satu 

point, kertas di geser ke peserta sebelah kanan. Demikian 

seterusnya sampai kertas kembali ke pemiliknya.  

 

7. Fasilitator memberikan kesempatan pada peserta untuk melihat dan 

megenali hasil gambaran citra diri menurut orang lain (tulisan peserta-

peserta lain) dan membandingkan dengan gambaran citra diri yang 

ditulisnya sendiri. 

 

8. Fasilitator menutup sesi aktivitas 1 dengan memberikan tekanan pada 

makna citra diri dan dari mana gambaran citra diri itu bisa dikenali. 

 

 

 

Aktivitas 2 : Kesadaran Kritis 

 

 

1. Fasilitator memberikan penyegaran (ice breaking) untuk transisi 

memasuki pelatihan materi pokok bahasan tentang kesadaran kritis. 

 

2. Fasilitator meminta kesediaan peserta untuk secara spontan 

menyampaikan gagasan atau pemahamannya tentang kesadaran kritis? 

 

 Apa yang dimaksud dengan kesadaran kritis? 

 Apa relevansi kesadaran kritis dengan visi dan semangat UU Desa? 

 

3. Faslitator mengelompokkan pendapat atau temuan peserta berdasarkan 

unsur kesamaan. Sekaligus fasilitator memberikan apresiasi dengan 

mempertajam temuan gagasan peserta tentang kesadaran kritis serta 

relevansinya dengan semangat implementasi UU Desa. 

 

4. Fasilitator mengajak peserta untuk mencari contoh-contoh kasus terkait 

dengan 3 tingkat kesadaran tersebut dari fenomena kehidupan sehari-

hari masyarakat. 

 

5. Fasilitator memberikan kesempatan pada peserta untuk menemukan 

argumentasi yang cukup mendasar tentang; 

 

 Mengapa pendamping desa perlu ‘memiliki’ kesadaran kritis? 

 

(Fasilitator menawarkan cara untuk mendiskusikan pertanyaan 

tersebut) 

 



6. Fasilitator memfasilitasi presentasi peserta dengan menuliskan hasil 

temuan atau jawaban peserta. 

 

7. Fasilitator menutup sesi kelas pokok bahasan dengan memberikan 

tekanan pada pentingnya kesadaran kritis bagi pendamping desa 

dengan mengacu pada temuan diskusi para peserta. 

 

 

 

  



PB 

4.2 

Rencana Pembelajaran 

 

Kebutuhan Citra  

Pendamping Desa  sesuai 

Visi UUDesa 
  

 

Tujuan 

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat: 

1. menggunakan alat (sesuai pilihan peserta) untuk  mengidentifikasi 

kebutuhan sosok  pendamping desa  sesuai visioning desa seperti yang 

diamanatkan UUDesa. 

2. mempresentasi hasil identifikasi (dengan media penyajian sesuai dengan 

pilihan peserta) kebutuhan sosok  pendamping desa  sesuai visioning 

desa seperti yang diamanatkan UUDesa. 

 

Waktu 

5 JPL (225 Menit) 

  

Metode 

Menggunakan salah satu metode pendidikan orang dewasa sesui dengan 

kesepakatan  peserta. 

  

Media 

Instrumen  (sesuai pilihan peserta)  dan media presentasi (sesuai pilihan 

peserta)   

  

Alat Bantu 

Flipt Chart, spidol, laptop, dan infocus 

 

Pelatih 



Team Teaching. 

 

 

Proses Penyajian 

1. Fasilitator membangun kondisi bersama pesertauntuk memahami tujuan 

dan indikator capaian hasil pembelajaran terkait dengan pokok bahasan. 

2. Fasilitator mengajak peserta untuk review (mengingat kembali) 

pemahaman materi terkait visi dan semangat pembaruan UU Desa yang 

sudah disampaikan pada sesi sebelumnya. 

 Apa visi UU Desa No.6 tahun 2014 untuk desa atau yang disebut 

dengan nama lain? 

(Fasilitator bisa menggunakan cara curah pendapat langsung dari 

peserta kelas atau diskusi 2 atau 3 orang. Hal yang penting, waktu 

untuk review tidak perlu harus mengambil porsi yang cukup banyak)  

3. Fasilitator menuliskan atau merangkum jawaban peserta dengan 

memberikan tekanan pada beberapa jawaban yang dinilai relevan 

dengan substansi. 

4. Fasilitator memberikan waktu kepada para peserta untuk menggagas 

dan menentukan kriteria untuk memenuhi kebutuhan citra ideal 

pendamping desa. 

a) Apa peran pendamping desa dalam implementasi UU Desa? 

b) Apa kriteria yang dibutuhkan untuk menentukan citra ideal 

pendamping desa? 

c) Mengapa kriteria tersebut dibutuhkan? Bagaimana menjelaskan 

korelasi kriteria tersebut dengan semangat UU Desa? 

(Fasilitator menawarkan cara diskusi dalam kelompok kecil untuk bisa 

mendapatkan temuan gagasan yang mendalam tentang kebutuhan 

citra pendamping desa yang sejalan dengan semangat UU Desa.) 

5. Fasilitator memoderasi diskusi pleno dengan memberikan kesempatan 

kepada setiap (kelompok) peserta untuk menyampaikan temuan 

gagasannya dan memberikan (kelompok) peserta lain menanggapi 

untuk memperjelas atau mempertajam gagasan. 

6. Fasilitator menyampaikan ulang temuan gagasan dari diskusi pesrta 

dengan memberikan tekanan (highlight) pada beberapa gagasan yang 

penting dan relevan. 



7. Fasilitator menutup sesi ini dengan menyinggung korelasi pokok 

gagasan sesi ini dengan pokok gagasan terkait dengan citra 

pendamping desa yang akan dibahas pada sesi berikutnya. 

  



 

 

PB 

4.3 

Rencana Pembelajaran 

 

Langkah Pengembangan 

Citra Diri dan Spirit 

Kewirausahaan Sosial 

Pendamping Desa  

 
  

 

Tujuan 

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat: 

 

1. Menemukan langkah-langkah pengembangan citra diri pendamping 

desa sebagai Community Organizer sejalan dengan visi dan mandat UU 

Desa 

2. Memahami prinsip kewriausahaan sosial dan menempatkannya sebagai 

perspektif pengembangan citra diri sebagai community organizer yang 

mandiri 

3. Menjelaskan rencana tindakan  terkait dengan langkah-langkah 

pengembangan citra diri pendamping desa dengan perspektif 

kewirausahaan sosial. 

 

Waktu 

5 JPL (225 Menit) 

  

Metode 

Sharing, curah pendapat, diskusi kelompok, paparan 

 

  



 

Media 

 performance matrik community organizer (sesuai pilihan peserta) 

 media presentasi (sesuai pilihan peserta)  rencana tindakan untuk 

mengembangkan citra diri  

 

Alat Bantu 

Flipt Chart, spidol, laptop, dan infocus. 

 

Pelatih 

Team Teaching. 

 

Proses Penyajian 

 

Aktivitas 1 : Pengembangan Citra Diri  

 

1. Membangun kondisi kelas untuk masuk pada pembahasan pokok 

materi dan pembahasan tujuan serta indikator capaian hasil 

pembelajaran dengan peserta kelas 

 

 Fasilitator sekaligus menjelaskan bahwa akan ada 2 aktivitas dalam 

satu sub pokok materi bahasan: Langkah pengembangan citra diri 

dan Kewirausahaan sosial pendamping desa 

 

2. Fasilitator bisa menggunakan waktu sejenak untuk mendapatkan 

pemahaman peserta tentang pendamping desa sebagai community 

organizer dengan cara brainstorming. 

 

 Apa yang dimaksud pendamping desa sebagai community organizer? 

 

3. Fasilitator mengakhiri sesi ini dengan menunjukkan aspek-aspek penting 

dari jawaban para peserta. 

 

4. Fasilitator meminta kesediaan peserta untuk berbagi cerita terkait 

dengan pengalamannya mendampingi masyarakat desa atau 

pemahamannya tentang pendampingan (masyarakat) desa: 

 

 Kemampuan pendamping desa seperti apa yang paling dibutuhkan 

masyarakat desa untuk melakukan perubahan desa? Mengapa 

kemampuan  itu dinilai penting? 



 

 

5. Fasiitator memfasilitasi diskusi dengan membuat klasifikasi temuan 

peserta berdasarkan kesamaan atau kemiripan idea tau gagasan. 

 

6. Fasilitator menawarkan pembagian kelompok diskusi kecil untuk 

memasuki sesi berikut. Terbuka kemungkinan bagi peserta yang merasa 

lebih berminat dengan kerja sendiri. 

 

7. Fasilitator meminta kesediaan kelompok (peserta) untuk memilih satu 

dari bebagai jawaban yang telah dirangkum sebelumnya terkait dengan 

“kemampuan yang paling dibutuhkan seorang pendamping desa”.  

 

 Langkah-langkah apa (cara) yang harus dilakukan seorang 

pendamping desa untuk meningkatkan kemampuan sesuai yang 

dibutuhkan masyarakat desa? 

 

8. Fasilitator memfasilitasi diskusi pleno sekaligus merangkum 

(mensistimatisasi) gagasan hasil diskusi kelompok. 

 

9. Fasilitator menutup sesi aktivitas 1 dengan memberikan tekanan pada 

langkah-langkah strategis pengembangan kemampuan pendamping 

desa sebagai community organizer.  

 

 

 

Aktivitas 2 : Perspektif Kewirausahaan Sosial 

 

1. Fasilitator mengkondisikan peserta kelas untuk refresh (penyegaran) 

sejenak guna memasuki aktivitas berikut. 

2. Fasilitator menggali pemahaman peserta tentang substansi dan prinsip-

prinsip kewirausahaan sosial (social enterpreunership). Proses 

penggalian gagasan bisa dilakukan dengan cara brainstorming dalam 

pleno. 

a) Apa prinsip-prinsip kewirausahaan sosial? 

b) Dimana relevansi prinsip kewirausahaan sosial dengan peran atau 

kemampuan pendamping desa? 

3. Fasilitator memfasilitasi pleno sekaligus merangkum (mensistimatisasi) 

gagasan hasil diskusi kelompokdengan mengacu pada pemahaman 

umum tentang kewirausahaan sosial. 

4. Fasilitator menawarkan pembagian kelompok diskusi kecil untuk 

memasuki sesi berikut. Terbuka kemungkinan bagi peserta yang merasa 

lebih berminat dengan kerja sendiri. 



a) Langkah atau peluang apa yang bisa dilakukan pendamping desa 

untuk mengembangkan sikap kewirausahaan sosial?  

5. Fasilitator memfasilitasi diskusi pleno sekaligus merangkum 

(mensistimatisasi) gagasan hasil diskusi kelompok. 

 

6. Fasilitator menutup sesi aktivitas 2 dengan memberikan tekanan pada 

langkah atau peluang yang mungkin dilakukan pendamping desa terkait 

dengan kewirausahaan sosial. 
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Citra Diri Pendamping Desa  



 
Bahan Bacaan 

 

Pendampingan Desa 
 

 

 

 

 

 

 

 

a. Latar Belakang 

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur bahwa pembangunan 

dan pemberdayaan masyarakat desa ditempuh melaui upaya pendampingan. 

Pendampingan merupakan salah satu langkah penting yang perlu dilakukan untuk 

percepatan pencapaian kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Kemandirian dan 

kesejahteraan masyarakat dapat dicapai diantaranya melalui peningkatan pengetahuan, 

sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya 

sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. 

Pendampingan masyarakat dalam konteks implementasi Undang-Undang Desa berada 

dalam ranah pembelajaran politik. Karenanya, tidak dimungkinkan lagi adanya pola-pola 

pendampingan desa yang bersifat apolitis sebagai sekedar urusan penyelesaian 

urusan proyek pembangunan. Ke depan dituntut adanya pendamping masyarakat desa 

yang mampu hadir sebagai guru kader untuk melahirkan kekuatan rakyat desa sebagai 

benteng NKRI. Pendamping masyarakat desa harus didudukkan sebagai bagian dari upaya 

menegakkan kedaulatan bangsa dan negara sebagaimana diwujudkan dengan 

mengimplementasikan Undang-Undang Desa secara sistematis, konsisten, dan 

berkelanjutan. 

Pendampingan masyarakat desa merupakan bagian utama dari proses pengembangan 

kapasitas masyarakat desa. Core business pemberdayaan masyarakat Desa adalah 

penguatan rakyat sebagai proses belajar sosial yaitu learning by capacity dan learning by 

doing yang menyatu dalam seluruh praktek pembangunan di tingkatan komunitas. 

Pemberdayaan masyarakat merupakan varian dari proses reformasi tatanan ekonomi-

politik melalui sebuah proses transformasi sosial. 

Pendampingan masyarakat merupakan sebuah proses kaderisasi desa. Sebuah upaya 

menciptakan kader desa sebagai orang-orang kunci yang mampu menggerakkan dinamika 



kehidupan di desa yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan 

berkepribadian di bidang budaya. Kader desa ini juga mampu hadir sebagai agen-agen 

perubahan (the agent of changes) yang terdidik dan terlatih untuk mengorganisir dan 

memimpin rakyat desa bergerak menuju pencapaian cita-cita normatif. 

Pendampingan masyarakat desa yang berkarakter politis ini diharapkan mampu 

melahirkan partisipasi masyarakat yang bersifat substansial. Ukuran partisipasi masyarakat 

desa tidak sekedar jumlah kehadiran orang-orang dalam forum musyawarah atau sekedar 

perhitungan kehadiran orang dalam kegiatan gotong-royong. Partisipasi masyarakat 

hendaknya dimaknai secara baru dengan memfokuskan diri pada kemampuan rakyat untuk 

menyampaikan aspirasi dan mengartikulasikan kepentingannya secara demokratis dalam 

ruang publik politik. 

 

b. Pengertian 

Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan 

masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa. 

 

c. Tujuan 

Tujuan pendampingan Desa dalam Peraturan Menteri ini meliputi:  

(1) Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan 

pembangunan Desa;  

(2) Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam 

pembangunan desa yang partisipatif;  

(3) Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antarsektor; dan  

(4) Mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris. 

 

d. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pendampingan Desa meliputi:  

(1) Pendampingan masyarakat Desa dilaksanakan secara berjenjang untuk 

memberdayakan dan memperkuat Desa;  

(2) Pendampingan masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada 

kondisi geografis wilayah, nilai APB Desa, dan cakupan kegiatan yang didampingi; 

dan  

(3) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan 

Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa melalui 

pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan, termasuk dalam hal penyediaan 

sumber daya manusia dan manajemen.  

 



e. Landasan Hukum 

Landasan hukum pendampingan Desa, meliputi:  

(1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 

(2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 

(3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

(4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Teknis Peraturan Desa; 

(5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Kepala Desa; 

(6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa; 

(7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pembangunan Desa; 

(8) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal 

Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 

(9) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme 

Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; 

(10) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa; 

(11) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik 

Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan 

Pembubaran Badan Usaha Milik Desa; 

(12) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik 

Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. 

 

f. Pengelolaan Pendampingan Desa 

Pendampingan desa sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang 

Desa dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 sebagaimana turunannya telah 

menegaskan bahwa Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota 

dalam memberdayakan masyarakat dilaksanakan dengan pendampingan. Pendampingan 

desa dilaksanakan oleh Pendamping Profesional, KPMD, dan Pihak Ketiga. Tenaga 

pendamping profesional terdiri atas:  

(1) Pendamping Desa yang berkedudukan di kecamatan;  

(2) Pendamping Teknis yang berkedudukan di kabupaten; dan  



(3) Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat berkedudukan dipusat dan di provinsi.  

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) berkedudukan di Desa. Pendamping 

desa yang berkedudukan di desa selaku KPMD akan disiapkan oleh desa melalui 

Musyawarah Desa. Pihak ketiga terdiri dari:  

(1) Lembaga Swadaya Masyarakat;  

(2) Perguruan Tinggi;  

(3) Organisasi Kemasyarakatan; atau  

(4) Perusahaan.  

Pendampingan Desa oleh pihak ketiga dapat bersumber dari anggaran non 

pemerintah atau lembaga swasta. Sementara pendamping desa yang berkedudukan di 

kecamatan dan kabupaten dapat disediakan oleh Pemerinta, Pemerintah Provinsi dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota. 

 

g. Kompetensi 

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat dibutuhkan adanya para pendamping masyarakat 

yang mampu: 

(1) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang 

dilaksanakan secara swakelola oleh Desa; 

(2) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan 

dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di 

Desa; 

(3) Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan 

nilai kearifan lokal; 

(4) Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan 

warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; 

(5) Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa; 

(6) Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat; 

(7) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan 

melalui musyawarah Desa; 

(8) Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia 

masyarakat Desa; 

(9) Melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan; dan 

(10) Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan 

pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa. 

 

h. Jenis dan Kedudukan Pendamping Desa 



Pendamping Desa yang secara kusus dibiayai oleh Pemerintah pada tahun anggaran 2015 

dan ditempatkan di wilayah kabupaten/kota adalah pendamping Desa dan Pendamping 

teknis. Pendamping Desa berkedudukan di kecamatan dan dapat ditempatkan di ibukota 

kecamatan, desa dan/atau antar desa. Pendamping Desa dapat berkualifikasi sarjana dan 

dan SMA atau yang sederajat yang kemudian disebut dengan istilah Pendamping Lokal 

Desa (PL Desa) seluruhnya berkompetensi pemberdayaan masyarakat. 

Pendamping Desa berkualifikasi sarjana yang selanjutnya disebut dengan 

Pendamping Desa dibagi menjadi 2 (dua) jenis kompetensi pendampingan yaitu 

Kompetensi Pemebrdayaan Masyarakat Desa dan Kompetensi teknik sipil, selanjutnya 

disebut dengan istilah Pendamping Desa. 

Pendamping teknis berkedudukan di kabupaten/kota. Pendamping Teknis 

berkualifikasi sarjana dan dibagi menjadi empat jenis kompetensi pendampingan yaitu: 

kompetensi pemberdayaan masyarakat desa, manajemen keuangan desa, teknik sipil, dan 

usaha kredit mikro, Pendamping Teknis di kabupaten/kota selanjutnya disebut dengan 

istilah Pendamping Teknis Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pendamping Teknis 

Infrastruktur Desa, Pendamping Teknis Keuangan Desa, Pendamping Teknis Usaha Ekonomi 

Mikro Desa. 

 

i. Kerangka Kerja Pendamping Desa 

Berbagai program atau kegiatan dalam kerangka pengembangan masyarakat transmigrasi, 

baik berbentuk pemberian bantuan, berupa materiil sarana dan prasarana, modal stimulan, 

teknologi, maupun bantuan teknis, dilakukan sesuai kebutuhan, harus dilakukan  bersama-

sama dengan proses pendampingan. Proses pendamping masyarakat oleh pendamping 

dilakukan melalui berbagai aktivitas, antara lain sebagai berikut.  

(1) Identifikasi Masalah. Bersama-sama masyarakat, pendamping melakukan identifikasi 

masalah dan merumuskan kebutuhan masyarakat secara partisipatif. Kegiatan ini 

dilakukan  secara intensif dengan cara diskusi-diskusi dalam forum kecil atau 

pertemuan-pertemuan informal yang diikuti oleh warga masyarakat. 

(2) Perumusan Program Aksi. Hasil identifikasi harus ditulis dan dirumuskan secara 

kongkrit sebagai bentuk program aksi pengembangan masyarakat oleh masyarakat 

bersama pendamping. Program aksi berisi berbagai item kegiatan yang disusun 

untuk 5 (lima) tahun. Program yang paling prioritas dituangkan dalam program satu 

tahun pertama, program untuk tahun selanjutnya disesuaikan dengan urutan  

prioritasnya. Pendamping mendorong agar masyarakat dapat memprogramkan 

kegiatan yang swadaya, walau tak menutup kemungkinan adanya program yang 

memerlukan bantuan dari luar. Untuk kegiatan yang memerlukan bantuan dari luar, 

maka selanjutnya dapat disusun proposal untuk diajukan kepada pihak-pihak terkait 

agar diperoleh dukungan pembiayaan. 

(3) Mediasi-Advokasi. Pendamping  melakukan fungsi-fungsi mediasi, yaitu menjalin 

hubungan ke pihak-pihak luar (pemerintah/dinas terkait, swasta, atau lembaga-

lembaga non-pemerintah) dalam kerangka pemecahan masalah atau pemenuhan 



kebutuhan pengembangan masyarakat.  Pendamping melakukan fungsi advokasi, 

yaitu mengusulkan berbagai perubahan kebijakan atau pendekatan pembangunan 

terutama kepada pemerintah setempat apabila di dalam masyarakat terdapat 

masalah yang secara langsung ataupun tidak langsung muncul sebagai akibat dari 

kebijakan yang merugikan masyarakat.  

(4) Supervisi. Pendamping melakukan pengendalian (supervisi) terhadap implementasi 

program-program aksi, baik yang dilakukan oleh masyarakat ataupun oleh pihak-

pihak eksternal lain. 

(5) Internalisasi. Pendamping  secara terus-menerus mempengaruhi dan merubah sikap 

atau cara berpikir masyarakat yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan 

pengembangan. Pendamping juga harus selalu siap untuk memberikan informasi 

ataupun pengetahuan yang diperlukan oleh masyarakat. Jika pendamping tidak 

mampu menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat, maka ia dapat mencari 

informasi tersebut melalui berbagai media, internet, koran, buku, majalah, dll. 

 

1. Kerangka Kerja Pendamping Lokal Des 

Rincian tugas, kerangka kerja dan output pendamping lokal desa sebagai berikut: 

 

NO TUGAS POKOK LANGKAH KERJA KELUARAN 

1. Melakukan fasilitasi 

perencanaan 

pembangunan dan 

keuangan desa 

 Fasilitasi penyusunan 

RPJMDesa 

 Fasilitasi penyusunan 

RKPDesa 

 Fasilitasi penyusunan 

APBDesa 

 Tersusunnya RPJMDesa 

 Tersusunnya RKPDesa 

 Tersusunnya APBDesa 

2. Melakukan fasilitasi 

pelaksanaan 

pembangunan desa 

 Fasilitasi tahapan persiapan 

pelaksanaan kegiatan 

 Fasilitasi tahapan pelaksanaan 

kegiatan pembangunan desa 

 Adanya rencana kerja 

pelaksanaan kegiatan 

pembangunan desa 

 Adanya swakelola 

pembangunan desa  

 Adanya pendayagunaan 

sumberdaya lokal 

  Adanya swadaya 

masyarakat desa 

 Adanya penanganan 

pengaduan dan masalah 

secara mandiri 

3. Melakukan fasilitasi 

pengelolaan keuangan 

desa dalam rangka 

pembangunan desa 

dan pemberdayaan 

 Fasilitasi Pemerintah Desa dan 

pelaksna kegiatan untuk 

mengembangkan tata kelola 

pembiayaan pembangunan 

secara baik dan dapat 

 Adanya tata kelola 

pembiayaan pembangunan 

secara baik dan dapat 

dipertanggungjawabkan  

 Adanya pendayagunaan 



NO TUGAS POKOK LANGKAH KERJA KELUARAN 

masyarakat desa dipertanggungjawabkan  

 Fasilitasi pelaksana kegiatan 

untuk mengelola dana 

APBDesa dalam pelaksanaan 

pembangunan desa dan 

pemberdayaan masyarakat 

desa 

dana APBDesa dalam 

pelaksanaan pembangunan 

desa dan pemberdayaan 

masyarakat desa secara 

transparan dan akuntable 

4. Melakukan fasilitasi 

evaluasi pelaksanaan 

pembangunan dsa 

 Fasilitasi proses evaluasi 

pelaksanaan kegiatan 

pembangunan desa 

 Adanya 

pertanggungjawaban 

pelaksanaan kegiatan 

pembangunan desa oleh 

pelaksanakegiatan 

masyarakat desa melalui 

musyawarah desa 

5. Melakukan fasilitasi 

pengawasan 

pembangunan desa 

 Fasilitasi pengawasan berbasis 

komunitas 

 Fasilitasi audit social oleh 

masyarakat desa 

 Adanya laporan hasil 

pengawasan berbasis 

komunitas  

 Adaya laporan hasil audit 

social oleh masyarakat 

 

2. Kerangka Kerja Pendamping Desa Berkeahlian Khusus 

Pendamping Desa berkualifikasi sarjana dengan kompetensi pemberdayaan masyarakat 

desa maupun pembangunan infrastruktur desa memiliki tugas untuk mengawal 

implementasi Umdang-Undang Desa. Pendampingan spesifik sesuai keahlian ditentukan 

secara bersama oleh semua pendamping desa berdasarkan kondisi obyektif yang ada  di 

desa-desa yang didampingi. Secara garis besar rincian tugas dan pokok, langkah kerja dan 

output kerja pendampingan dari para pendamping desa berkualifikasi sarjana, sebagai 

berikut: 

 

No TUGAS POKOK LANGKAH KERJA KELUARAN 

1. Memfasilitasi penetapan 

dan pengelolaan 

kewenangan local berskala 

desa dan kewenagan desa 

berdasarkan asal-usul 

 Fasilitasi muswarah antar 

desa untuk advokasi 

penyusunan Paraturan 

Bupati/Walikota tentang 

Kewenangan Lokal berskala 

desa dan kewenangan desa 

berdasarkan hak asal-usul 

 Fasilitasi musyawarah desa 

untuk membahas 

kewenangan lokal berskala 

desa dan kewenangan 

berdasarkan hak asal-usul.  

 Adanya Paraturan 

Bupati/Walikota tentang 

Kewenangan Lokal 

berskala desa dan 

kewenangan desa 

berdasarkan hak asal-

usul 

 Adanya Peraturan Desa 

tentang Kewenangan 

Lokal berskala desa dan 

kewenangan desa 

berdasarkan hak asal-



No TUGAS POKOK LANGKAH KERJA KELUARAN 

 Fasilitasi penetapan 

kewenangan lokal berskala 

desa dan kewenangan desa 

berdasarkan hak asal-usul 

dalam bentuk Peraturan 

Desa 

 Fasilitasi pelaksanaan 

kewenangan local berskala 

desa dan kewenangan desa 

berdasarkan hak asal-usul 

usul 

 Terlaksananya 

kewenangan local 

berskala local berskala 

desa dan kewenangan 

desa berdasarkan hak 

asal-usul 

2. Memfasilitasi penyusunan 

dan penetapan peraturan 

desa 

 Fasilitasi penyusunan 

peraturan desa untuk hal-hal 

strategis di desa 

 Fasilitasi masyarakat desa 

menyampaikan aspirasi 

dalam penyusunan 

peraturan desa 

 Fasilitasi pelaksanaan 

penyusunan peraturan desa 

secara partisipatif dan 

demokratis 

 Pelatihan teknis penyusunan 

peraturan desa 

 Terlaksananya 

penyusunan peraturan 

desa secara partisipatif 

dan demokratis 

tersusunya peraturan 

desa 

3. Memfasilitasi 

kepemimpinan desa 

 Fasilitasi diskusi 

pengembangan 

kepemimpinan desa 

 Fasilitasi terbentuknya 

kepemimpinan desa yang 

visioner, inovatif dan 

progresif 

 Fasilitasi pengembangan 

kapasitas kepemimpinan 

desa 

 Adanaya diskusi 

pengembangan 

kepemimpinan desa 

 Adanya kepemimpinan 

desa yang visioner, 

inovatif dan progresif 

 Adanya kepemimpinan 

desa yang terlatih 

4. Memfasilitasi 

demokratisasi desa 

 Fasilitasi pemetaan kondisi 

social politik dan demokrasi 

di desa 

 Fasilitasi proses 

demokratisasi desa 

berdasarkan kearifan local 

(swadaya gootong royong) 

 Fasilitasi musayawarah desa 

yang demokratis 

 Adanya peta social politik 

desa 

 Adanya demokratisasi 

desa berdasarkan 

kearifan local 

 Adanaya musyawarah 

desa yang demokratis 

5. Memfasilitasi kaderisasi 

desa 

 Fasilitasi kebutuhan 

pembentukan kader desa 

 Fasilitasi pengembangan 

 Adannya daftar 

kebutuhan kader desa 

 Adanya kader desa yang 



No TUGAS POKOK LANGKAH KERJA KELUARAN 

kapasitas calon kader 

desa/atau kader desa 

dibentuk  

 Adanya kader desa yang 

terlatih dan terdidik 

dalam mendinamisir 

pembangunan dan 

pemberdayaan desa. 

 Adanya pengorganisasian 

kader desa. 

6. Fasilitasi lembaga 

kemasyarakatan desa 

 Fasilitasi identifikasi lembaga 

kemasyarakatan di desa  

 Fasilitasi penyusunan skema 

pembentukan dan 

pengembangan lembaga 

kemasyarakatan desa sesuai 

kondisi obyektif desa. 

 Fasilitasi pengembangan 

kapasitas lembaga 

kemasyarakatan desa 

 Adanya peta lembaga 

kemasyarakatan di desa 

 Adanya skema 

pembentukan dan 

pengembangan lembaga 

kemasyarakatan di desa 

 Adanya pengembangan 

kapasitas lembaga 

kemasyarakatan  desa 

7. Memfasilitasi pusat 

kemasyarakatan 

(Community Centre) di 

desa dan/atau antar desa 

 Fasilitasi identifikasi potensi 

sumber daya dalam rangka 

pembentukan dan 

pengembangan pusat 

kemasyarakatan di desa dan 

kecamatan  

 Fasilitasi promosi manfaat 

pembentukan pusat 

kemasyarakatan di desa dan 

keacamatan  

 Fasilitasi pembentukan pusat 

kemasyarakatan (Community 

Center) di desa dan 

kecamatan 

 Adanya peta sumberdaya 

untuk pembentukan 

pusat kemasyarakatan di 

desa dan kecamatan 

 Adanya promosi 

pembentukan pusat 

kemasyarakatan  

 Adanya pusat 

kemasyarakatan yang 

terbentuk di desa dan 

kecamatan  

 Adanya kegiatan 

pembangunan dan 

pemberdayaan 

masyarakat desa melalui 

pusat kemasyarakatan 

8. memfasilitasi ketahanan 

masyarakat desa 

 Fasilitasi identifikasi potensi 

sumberdaya dan masalah 

yang berkaitan dengan 

ketahanan masyarakat desa  

 Fasilitasi pembelajaran 

kewarganegaraan 

 Fasilitasi pembelajaran 

demokrasi desa 

 Fasilitasi pendidikan hukum, 

 Fasilitasi advokasi hukum, 

 Fasilitasi advokasi kebijakan 

 Adanya peta potensi 

sumberdaya dan masalah 

ketahanan masyarakat 

desa 

 Adanya penguatan 

kewarganegaraan 

 Adanya pembelajaran 

demokratisasi desa 

 Adanya ketaatan hukum 

 Adanya bantuan hukum 

kepada desa 



No TUGAS POKOK LANGKAH KERJA KELUARAN 

publik yang berpihak kepada 

kepentingan masyarakat 

desa 

 Fasilitasi pegembangan 

Paralegal 

9. Memfasilitasi 

pembangunan kawasan 

perdesaan secara terpadu 

dan partisipatif 

 Fasilitasi identifikasi program 

dan kegiatan pembangunan 

kawasan perdesaan 

 Fasilitasi masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam 

perencanaan dan 

pelaksanaan program dan 

kegiatan pembangunan 

kawasan perdesaan 

 Fasilitasi perlindungan asset-

aset desa yang terkena 

dampak pelaksanaan 

pembangunan kawasan 

perdesaan 

 Adanya daftar program 

dan kegiatan 

pembangunan kawasan 

perdesaan 

 Adanya partisipasi 

masyarakat dalam 

perencanaan dan 

pelaksanaan 

pembangunan kawasan 

perdesaan 

 Adanya perlindungan 

asset-aset desa yang 

terkena dampak 

pelaksanaan 

pembangunan kawasan 

perdesaan 

10. Memfasilitasi 

pembentukan dan 

pengembangan BUMDesa 

 Fasilitasi identifikasi potensi 

sumberdaya dalam rangka 

pembentukan dan 

pengembangan BUMDesa 

 Fasilitasi promosi dan 

sosialisasi manfaat pendirian 

BUMDesa 

 Fasilitasi pengembangan 

kapasitas kapasitas 

pengelola BUMDesa 

 Fasilitasi pengembangan 

usaha BUMDesa 

 Fasilitasi pengembangan 

jaringan pemasaran hasil 

usaha BUMDesa 

 Adanya peta potensi 

sumberdaya dalam 

rangka pembentukan dan 

pengembangan 

BUMDesa 

 Adanya promosi dan 

sosialisasi BUMDesa 

 Adanya pendirian 

BUMDesa 

 Adanya  pengembangan 

kapasitas pengelola 

usaha BUMDesa 

 Adanya pengeangan 

modal usaha BUMDesa 

 Adanya pengembangan 

jaringan pemasaran hasil 

usaha BUMDesa 

11. Memfasilitasi kerjasama 

antar desa 

 Identifikasi Badan Kerjasama 

Antar Desa (BKAD) dan 

Musyawarah Antar Desa 

(MAD) 

 Fasilitasi pembentukan BKAD 

dan MAD sesuai dengan UU 

Desa 

 Adanya data BKAD dan 

MAD 

 Adanya BKAD dan MAD 

yang dibentuk sesuai 

dengan UU Desa 

 Adanya program dan 

kegitan pembangunan 



No TUGAS POKOK LANGKAH KERJA KELUARAN 

 Fasilitasi pelaksanaan 

program dan kegitan 

pembangunan desa dan 

pemberdayaan desa yang 

dikelola melalui mekanisme 

kerjasama antar desa 

desa dan pemberdayaan 

desa yang dikelola 

melalui mekanisme 

kerjasama antar desa 

 Memfasilitasi kerjasama 

desa dengan pihak ketiga 

 Memfasilitasi proses 

identifikasi pihak ketiga 

(LSM, perusahaan swasta, 

perguruan tinggi, dll) yang 

potensial untuk diajak 

kerjasama oleh desa 

 Fasilitasi pembentukan 

kerjasama desa dengan 

pihak ketiga 

 Fasilitasi program dan 

kegiatan pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat 

desa yang dikelola melalui 

mekanisme kerjasama desa 

dengan pihak ketiga 

 Adanya data pihak ketiga 

yang potensial untuk 

diajak bekerjasama oleh 

desa 

 Adanya perjanjian 

kerjasama desa dengan 

pihak ketiga 

 Adanya program dan 

kegiatan pembangunan 

dan pemberdayaan 

masyarakat desa yang 

dikelola melalui 

mekanisme kerjasama 

desa dengan dengan 

pihak ketiga  

12. Memfasilitasi 

pembentukan serta 

pengembangan jaringan 

social dan kemitraan 

 Fasilitasi identifikasi para 

pihak dan pemangku 

kepentingan (stakeholder) 

yang potensial untuk 

difasilitasi membentuk forum 

mitra desa 

 Fasilitasi promosi dan 

sosialisasi tentang forum 

mitra desa sebagai media 

pengembangan jaringan 

sosial dan kemitraan  

 Fasilitasi pembentukan 

forum mitra desa 

 Fasilitasi program dan 

kegiatan pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat 

desa yang dikelola melalui 

mekanisme jaringan social 

dan kemitraan 

 Adanya daftar para pihak 

dan pemangku 

kepentingan (stakeholder) 

yang potensial untuk 

difasilitasi membentuk 

forum mitra desa 

 Adanya promosi dan 

sosialisasi tentang forum 

mitra desa  

 Adanya forum mitra desa 

yang terbentuk 

 Adanya program dan 

kegiatan pembangunan 

dan pemberdayaan 

masyarakat desa yang 

dikelola melalui 

mekanisme jaringan 

sosial dan kemitraan 

 

3. Pendamping Teknis 

Pendamping Teknis dengan kompetensi spesifik memiliki tugas pokok untuk mengawal 

implementasi UU Desa. Pendamping spesifik sesuai keahlian dan kompetensi ditentukan 

secara bersama oleh semua pendamping desa berasarkan kondisi obyektif yang ada di 



desa-desa yang didampingi. Secara garis besar rincian tugas pokok, langkah kerja dan 

output kerja pendampingan dari para pendamping desa berkualifikasi sarjana adalah 

sebagai berikut: 

 

No. TUGAS POKOK LANGKAH KERJA KELUARAN 

1. Memfasilitasi penetapan 

dan pengelolaan 

kewenangan lokal 

berskala desa dan 

kewenangan desa 

berdasarkan hak asal-usul 

 Fasilitasi pemerintah 

kabupaten/kota menjaring 

aspirasi desa dalam rangka 

penyusunan Peraturan 

Bupati/Walikota tentang 

Kewenangan Lokal berskala 

desa dan kewenangan desa 

berdasarkan hak asal-usul 

 Fasilitasi pemerintah 

kabupaten/kota 

mensosialisasikan racangan  

Peraturan Bupati/Walikota 

tentang Kewenangan Lokal 

berskala desa dan 

kewenangan desa 

berdasarkan hak asal-usul 

 Fasilitasi pemerintah 

kabupaten/kota 

mensosialisasikan  Peraturan 

Bupati/Walikota tentang 

Kewenangan Lokal berskala 

desa dan kewenangan desa 

berdasarkan hak asal-usul 

 Bimbingan teknis kepada 

Pendamping Desa untuk 

memfasilitasi desa 

menyelenggarakan 

musyawarah desa 

membahas kewenangan 

local berskala desa dan 

kewenangan desa 

berdasarkan hak asal-usul 

 Bimbingan teknis 

Pendamping Desa untuk 

memfasilitasi desa 

melaksanakan kewenangan 

local berskala desa dan 

kewenangan desa 

berdasarkan hak asal-usul 

 Adanya penjaringan 

aspirasi desa dalam 

rangka penyusunan 

Peraturan 

Bupati/Walikota tentang 

Kewenangan Lokal 

berskala desa dan 

kewenangan desa 

berdasarkan hak asal-

usul 

 Adanya sosialisasi 

racangan  Peraturan 

Bupati/Walikota tentang 

Kewenangan Lokal 

berskala desa dan 

kewenangan desa 

berdasarkan hak asal-

usul 

 Adanya sosialisasi 

Peraturan 

Bupati/Walikota tentang 

Kewenangan Lokal 

berskala desa dan 

kewenangan desa 

berdasarkan hak asal-

usul 

 Adanya Bimbingan teknis 

kepada Pendamping 

Desa untuk memfasilitasi 

desa menyelenggarakan 

musyawarah desa 

membahas kewenangan 

local berskala desa dan 

kewenangan desa  

 Adanya bimbingan teknis 

kepada Pendamping 

Desa untuk memfasilitasi 

penetapan Perdes 

tentang Kewenangan 

Desa 

 Adanya bimbingan teknis 

Pendamping Desa untuk 



No. TUGAS POKOK LANGKAH KERJA KELUARAN 

memfasilitasi desa 

melaksanakan 

kewenangan lokal 

berskala desa dan 

kewenangan desa 

berdasarkan hak asal-

usul 

2. Memfasilitasi penyusunan 

dan penetapan peraturan 

desa 

 Fasilitasi pemerintah 

kabupaten/kota 

mengevaluasi Rancangan 

Peraturan Desa tentang 

Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa, pungutan, tata 

ruang, dan organisasi 

Pemerintah Desa 

 Fasilitasi pemerintah 

kabupaten/kota untuk 

mengawasi dan 

mengevaluasi peraturan 

desa yang bertentangan 

dengan peraturan hukum 

yang lebih tinggi 

 Fasilitasi pemerintah 

kabupaten/kota untuk 

membatalkan Peraturan 

Desa dan Peraturan Kepala 

Desa yang bertentangan 

dengan kepentingan umum 

dan/atau ketentuan 

peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi 

 Bimbingan teknis kepada 

Pendamping Desa dalam 

rangka penyusunan produk 

hukum di desa 

 Adanya evaluasi 

Rancangan Peraturan 

Desa tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja 

Desa, pungutan, tata 

ruang, dan organisasi 

Pemerintah Desa 

 Adanya pengawasan dan 

evaluasi perdes yang 

bertentangan dengan 

peraturan hukum yang 

lebih tinggi 

 Adanya pembatalan 

Perdes dan Peraturan 

Kepala Desa yang 

bertentangan dengan 

kepentingan umum 

dan/atau ketentuan 

peraturan perundang-

undangan yang lebih 

tinggi 

 Adanya bimbingan teknis 

kepada pendamping 

desa dalam rangka 

penyusunan produk 

hukum di desa 

3. Melakukan bimbingan 

teknis kepada 

Pendamping Desa dalam 

menjalankan tugas-tugas 

pendampingan desa 

Bimbingan teknis kepada 

pendamping desa meliputi: 

 Pengembangan 

kepemimpinan desa yang 

visoner, inovatif dan 

progresif; 

 Demokratisasi desa; 

 Kaderisasi desa; 

 Pembentukan dan 

pengembangan lembaga 

kemasyarakatan desa; 

Adanya bimbingan teknis 

secara meyeluruh kepada 

pendamping desa sesuai 

tugas pokok pendampingan 

desa 

 



No. TUGAS POKOK LANGKAH KERJA KELUARAN 

 Pembentukan dan 

pengembangan pusat 

kemasyarakatan (Community 

Center); 

 Ketahanan masyarakat desa; 

 Pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat 

desa yang dikelola secara 

partisipatif, transparan dan 

akuntabel; 

 Pembangunan kawasan 

perdesaan; 

 Pembentukan dan 

pengembangan Badan 

Usaha Milik Desa 

(BUMDesa); 

 Kerjasama antar desa dan 

kerjasama dengan pihak 

ketiga; 

 Pembentukan serta 

pengembangan jaringan 

sosial dan kemitraan. 

4. Memfaslitasi pusat 

kemasyarakatan 

(Community Center) di 

desa dan/atau antar desa 

 Fasilitasi identifikasi 

sumberdaya dalam rangka 

pem-bentukan dan 

pengembangan pusat 

kemasyarakatan di tingkat 

kabupaten/kota 

 Fasilitasi promosi manfaat 

pembentukan pusat 

kemasyarakatan di 

kabupaten/kota 

 Fasilitasi pembentukan pusat 

kemasyarakatan (Community 

Center)  

 Fasilitasi pelaksanaan 

kegiatan-kegiatan 

pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat 

di pusat kemasyarakatan 

 Adanya peta potensi 

sumberdaya untuk 

pembentukan pusat 

kemasyarakatan  

 Adanya promosi tentang 

arti penting 

pembentukan pusat 

kemasyarakatan yang 

tebentuk 

 Adanya kegiatan-

kegiatan pembangunan 

dan pemberdayaan 

masyarakat desa yang 

dilaksanakan di pusat 

kemasyarakatan 

 

5. Memfasilitasi ketahanan 

masyarakat desa 

 Fasilitasi identifikasi potensi 

sumberdaya dan masalah 

yang berkaitan dengan 

ketahanan masyarakat desa  

 Fasilitasi advokasi hukum 

oleh barefoot lawyer 

 Adanya peta potensi 

sumberdaya dan masalah 

ketahanan masyarakat 

desa 

 Adanya bantuan hukum 

oleh barefoot lawyer 



No. TUGAS POKOK LANGKAH KERJA KELUARAN 

 Fasilitasi advokasi kebijkan 

public kabupaten/kota yang 

berpihak kepada 

kepentingan masyarakat 

desa 

 Fasilitasi pengembangan 

Paralegal 

 Adanya paralegal 

7. Memfaslitasi perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi dan 

pengawasan 

pembangunan desa yang 

dikelola secara partisipatif 

 Fasilitasi integrasi 

perencanaan desa dengan 

perencanaan 

kabupaten/kota 

 Fasilitasi pemerintah 

kabupaten/kota 

menginformasikan pagu 

indikatif desa; dan rencana 

program/kegiatan 

pemerintah, pemerintah 

provinsi, pemerintah 

kabupaten/kota yang masuk 

ke desa 

 Fasilitasi pengawasan 

pembangunan desa oleh 

pemerintah kabupaten/kota  

 Adanya RPJMDesa, 

RKPDesa, DURKPDesa, 

dan APBDesa yang 

terintegrasi dengan 

perencanaan 

pembangunan daerah 

 Adanaya informasi pagu 

indikatif Desa: dan 

rencana 

program/kegiatan 

pemerintah, pemerintah 

provinsi, pemerintah 

kabupaten/kota yang 

masuk ke desa 

 Adanya pengawasan 

pembangunan desa oleh 

pemerintah 

kabupaten/kota 

8. Memfasilitasi Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) 

untuk mendampingi 

perencanaan da 

pelaksanaan kegiatan 

pembangunan dan 

pemberdayaan 

masyarakat desa 

Fasilitasi SKPD untuk mampu 

mendampingi desa 

melaksanakan kegiatan 

pembangunan dan 

pemberdayaan desa dengan 

jenis kegiatan prioritas meliputi: 

 Pengelolaan pelayanan 

social dasar; 

 Pengembangan usaha 

ekonomi desa; 

 Pendayagunaan sumber 

daya alam dan teknologi 

tepat guna; 

 Pembangunan sarana 

prasarana desa, dan 

 Pemberdayaan masyarakat 

desa. 

 Terlaksananya 

pendampingan SKPD 

kepada desa dalam 

rangka perencanaan dan 

pelaksanaan kegiatan 

pembangunan desa 

sesuai prioritas sesuai 

kebutuhan dan sesuai 

kondisi obyektif desa 

9. Memfasilitasi pemerintah 

kabupaten/kota dalam 

peencanaan dan 

pelaksanaan 

 fasilitasi identifikasi program 

dan kegiatan pembangunan 

kawasan perdesaan 

 fasilitasi integrasi 

 Adanaya daftar program 

dan kegiatan 

pembangunan kawasan 

perdesaan  



No. TUGAS POKOK LANGKAH KERJA KELUARAN 

pembangunan kawasan 

perdesaan secara terpadu 

dan partisipatif 

pembangunan desa dengan 

pembangunan kawasan 

perdesaan 

 fasilitasi pendayagunaan 

asset-aset desa dalam 

pembangunan kawasan 

perdesaan yang berdampak 

pada peningkatan 

kesejahteraan masyarakat 

desa 

 fasilitasi kordinasi 

perencanaan pembangunan 

desa terpadu lintas sektor 

 Adanaya intergrasi 

pembangunan desa 

dengan pembangunan 

kawasan perdesaan 

 Adanya pendayagunaan 

asset-aset desa dalam 

pembangunan kawasan 

perdesaan yang 

berdampak pada 

peningkatan 

kesejahteraan 

masyarakat desa 

 Adanya kordinasi 

perencanaan 

pembangunan desa 

terpadu lintas sektor 

10. Memfasilitasi 

pembentukan dan 

pengembangan BUMDesa 

 Fasilitasi identifikasi potensi 

sumberdaya dalam rangka 

pembentukan dan 

pengembangan BUMDesa 

 Fasilitasi SKPD mendampingi 

desa dalam rangka 

pembentukan dan 

pengembangan BUMDesa 

 Fasilitasi SKPD mendampingi 

desa dalam 

mengembangkan BUMDesa 

 Fasilitasi SKPD mendampingi 

desa dalam 

mengembangkan jaringan 

pemasaran hasil usaha 

BUMDesa 

 Adanaya peta potensi 

sumberdaya dalam 

rangka pembentukan 

dan pengembangan 

BUMDesa 

 Adanya promosidan 

sosialisasi BUMDesa 

 Adanya pendirian 

BUMDesa 

 Adanya pengembangan 

kapasitas pengelola 

BUMDesa 

 Adanya pengembangan 

usaha BUMDesa  

 Adanya pengembangan 

modal usaha BUMDesa  

 Adanya pengembangan 

jaingan pemasaran hasil 

usaha BUMDesa 

 

11. Memfasilitasi kerjasama 

antar desa 

 Identifikasi Badan Kerjasama 

Antar Desa (BKAD) dan 

Musyawarah Antar Desa 

(MAD) 

 Fasilitasi pembentukan BKAD 

dan MAD sesuai dengan UU 

Desa 

 Fasilitasi program dan 

kegiatan pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat 

 Adanya data BKA dan 

MAD 

 Adanya BKAD dan MAD 

yang dibentuk sesuai 

dengan UU Desa 

 Adanya program dan 

kegiatan pembangunan 

dan pemberdayaan 

masyarakat desa yang 

dikelola melalui 
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desa yang dikelola melalui 

mekanisme kerjasama antar 

desa 

mekanisme kerjasama 

antar desa 

12. Memfasilitasi kerjasama 

desa dengan pihak ketiga  

 Identifikasi pihak ketiga 

(LSM, perusahaan swasta, 

perguruan tinggi, dll) yang 

potensial untuk diajak 

bekerjasama oleh desa 

 Fasilitasi pembentukan 

kerjasama desa dengan 

pihak ketiga 

 Fasilitasi program dan 

kegiatan pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat 

desa yang dikelola melalui 

mekanisme kerjasama desa 

dengan pihak ketiga 

 Adanya data pihak ketiga 

(LSM, perusahaan swasta, 

perguruan tinggi, dll) 

yang potensial untuk 

diajak bekerjasama oleh 

desa 

 Adanya perjanjian 

kerjasama desa dengan 

pihak ketiga  

 Adanya  program dan 

kegiatan pembangunan 

dan pemberdayaan 

masyarakat desa yang 

dikelola melalui 

mekanisme kerjasama 

desa dengan pihak ketiga 

13. Memfasilitasi 

pembentukan serta 

pengembangan jaringan 

social dan kemitraan 

 Fasilitasi identifikasi para 

pihak dan pemangku 

kepentingan (Stakeholder) 

yang potensial untuk 

difasilitasi membentuk 

forum mitra desa  

 Fasilitasi promosi dan 

sosialisasi tentang forum 

mitra desa sebagai media 

pengebangan jaringan social 

dan kemitraan  

 Fasilitasi pembentukan 

forum mitra desa 

 Fasilitasi program dan 

kegiatan pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat 

desa yang dikelola melalui 

mekanisme jaringan social 

dan kemitraan 

 Adanya para pihak dan 

pemangku kepentingan 

(Stakeholder) yang 

potensial untuk 

difasilitasi membentuk 

forum mitra desa  

 Adanya promosi dan 

sosialisasi tentang forum 

mitra desa sebagai media 

pengebangan jaringan 

social dan kemitraan  

 Adanya forum mitra desa 

 Adanya program dan 

kegiatan pembangunan 

dan pemberdayaan 

masyarakat desa yang 

dikelola melalui 

mekanisme jaringan 

social dan kemitraan 

 

 

  



 
Bahan Bacaan 

 

Konsep dan Prinsip 

Pengorganisasian   

Masyarakat 
 

 

 

 

 

PENGORGANISASIAN MASYARAKAT 

 

 

Istilah ‘Pengorganisasian Masyarakat’ ( community organizing ) mengandung pengertian 

luas. Konsep ‘masyarakat’ di sini tidak hanya merujuk pada komunitas yang khas dalam 

suatu konteks kumpulan warga tertentu, tetapi juga pada masyarakat pada umumnya. 

Adapun ‘pengorganisasian masyarakat’ secara praktik pada dasarnya merupakan kerja 

terencana dan sistematis untuk memecahkan masalah dan akar-akar ketidakadilan yang 

ada di dalam masyarakat dan  mengubahnya untuk mewujudkan tatanan yang adil. 

Permasalahan ketidakadilan di suatu wilayah sangat beragam bentuknya, sangat 

dipengaruhi oleh relasi-relasi kekuasaan yang terbangun di wilayah tersebut. Karenanya 

mengorganisir masyarakat merupakan akibat logis dari analisis sosial tentang ketidakadilan 

dan ketimpangan relasi kekuasaan yang terjadi di wilayah tersebut. Pengorganisasian 

masyarakat bukanlah sekumpulan resep yang baku yang dapat memecahkan masalah 

ketidakadilan di masyarakat dalam “segala cuaca”, karena setiap masalah, isu, stuasi atau 

tindakan-tindakan di masyarakat selalu mengandung pengertian yang khas sesuai dengan 

konteks sosial, budaya, politik, ekonomi yang juga khas pada suatu kelompok masyarakat. 

Agar sesorang dapat melakukan pengorganisasian yang efektik, maka  ia harus terlibat 

langsung ke dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Seorang pelaku 

pengorganisasian masyarakat/Community Organizer (CO) harus menentukan pilihan yang 

jelas dan tegas untuk berpihak kepada masyarakat yang mengalami ketidakdilan dan 

tertindas. Dengan kata lain,  seluruh proses pengorganisasian masyarakat sama sekali 

tidaklah netral/bebas nilai, tetapi sarat dengan pilihan-pilihan nilai, mengandung sejumlah 

azas, prinsip keyakinan dan pemahaman tentang masyarakat dan bagaimana agar keadilan, 

perdamaian dan hak-hak masyarakat itu ditegakkan 



Perbedaan CO dan CD 

Di Indonesia, dikenal 2 model pendampingan yakni  CD (Community Developemt-

“pengembangan komunitas”) dan CO (Community Organizing –“pengorganisasian 

komunitas”). Kesalah pahaman selama ini oleh karena di dalam Bahasa Indonesia kedua 

kata itu sama-sama diinterpretasikan sebagai “pendampingan”. Padahal, kedua kata itu 

secara mendasar mempunyai konteks makna yang berlainan. 

 

Community Development (CD) 

 

Pengembangan komunitas adalah pengembangan yang lebih mengutamakan sifat fisikal 

masyarakat. CD mengutamakan pembangunan dan perbaikan atau pembuatan sarana-

sarana social ekonomi  masyarakat. Contohnya, pelatihan mengenai gizi, penyuluhan KB, 

pembangunan WC, jalan raya, bantuan hibah, bantuan peralatan sekolah, dan sebagainya. 

Dengan demikian, peningkatan penegetahuan, keterampilan, dan penggalian potensi-

potensi social ekonomi yang ada lebih diutamakan untuk mensukseskan target yang sudah 

ditetapkan oleh satu pihak pemerintah atau LSM. Partisipasi dan usulan dari bawah pada 

umumnya kurang didengar. Pihak yang didekati untuk memulai kegiatan CD itu antara lain 

elit masyarakat, aparat pemerintah, dan pihak birokrasi lainnya. CD biasanya bersifat jangka 

pendek, fisikal, dan tidak berkelanjutan. 

 

Community Organizing (CO) 

 

Pengorganisasian komunitas atau CO adalah pengembangan yang lebih mengutamakan 

pembangunan kesadaran kritis dan penggalian potensi pengetahuan local komunitas. CO 

mengutamakan pengembangan komunitas berdasarkan dialog atau musyawarah yang 

demokratis. 

Usulan komunitas merupakan sumber utama gagasan yang harus ditindaklanjuti secara 

kritis, sehingga partisipasi rakyat dalam merencanakan, membuat keputusan dan 

melaksanakan program merupakan tonggak yang sangat penting 

CO bergerak dengan cara menggalang masyarakat kedalam suatu organisasi yang mampu 

menjangkau seluruh lapisan komunitas. Suara dan kepentingan rakyat lebih utama 

daripada kepentingan kaum elit. 

CO juga memaklumi arti penting pembangunan sarana-sarana fisik yang dapat menunjang 

kemajuan komunitas, namun titik tekan pembangunan itu ialah pengembangan kesadaran 

komunitas sehingga mampu mengelola potensi sumber daya mereka. 



 

Secara umum, metode yang dipergunakan dalam pengorganisasian komunitas ialah 

penumbuhan kesadaran kritis, partisipasi aktif, pendidikan berkelanjutan, pembentukan 

dan penguatan organisasi rakyat. Semua itu bertujuan untuk melakukan transformasi 

sistem social yang dipandang menghisap masyarakat dan menindas. Tujuan pokok CO 

adalah membentuk suatu tatanan masyarakat yang beradab dan berkemanusiaan yang 

menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis, adil, transparan, berkesejahteraan ekonomis, 

politik dan budaya. 

 

Pengertian Komunitas Pedesaan 

 

Menurut Larry Lyon (1987:5), komunitas dirumuskan sebagai “komunitas adalah kelompok 

orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kepentingan bersama, 

saling berinteraksi satu dengan lainnnya” 

 

Secara umum, ada 4 tipe komunitas yang lazim menjadi wilayah pengorganisasian atau 

penguatan masyarakat marjinal, yakni: 

 

1. Komunitas Pedesaan (Rural Community) 

Ciri terpenting komunitas pedesaan adalah alat produksi agraris (tanah) dan sistem 

pertanian (ekonomi) yang sudah mengenal hirarki kepemilikan; ada tuan tanah, petani kecil, 

buruh tani, pengerajin. 

 

2. Komunitas Perkotaan (Urban Community) 

Ciri komunitas perkotaan, terutama komunitas miskin pinggiran, mereka pada umumnya 

merupakan orang desa yang urban. Ciri pokok mereka ialah untuk bertahan hidup mereka 

menjual tenaga fisik (buruh); menjadi kuli, buruh pabrik, dan lain-lainnya. Sebagian menjadi 

pedagang kecil, montir, sopir, preman, pelacur, dll. 

 

3. Komunitas Pesisir/pantai (Coastal Community) 

Ciri utama komunitas ini adalah sebagian besar tidak memproduksi, tetapi mengandalkan 

penangkapan sumber daya laut seperti ikan, dll. Alat produksi (perahu) dan sistem 

ekonominya juga berhirarki; ada juragan kapal, tengkulak, pemilik, pukat, buruh, nelayan 

tradisional, dsb. 

 



4. Komunitas Masyarakat Adat/pedalaman (indigenous community) 

Ciri utama komunitas ini adalah kehidupan yang kolektif (bersama-sama. Sistem 

kepemilikan alat produksi (tanah) dan pengelolaannya diatur oleh hokum adat. Sistem 

pengambilan keputusan secara perembukan (musyawarah) 

 

1. COMMUNITY DEVELOPMENT (Pengembangan Masyarakat) 

 

 

 Pengetahuan 

 Ketrampilan 

 

 

      Pekerja Sosial 

 

 

2. COMMUNITY ORGANISATION (Pengorganisasian Komunitas) 

 

 

 

 

 

 

 

                                              KESADARAN KRITIS  

               MENINDAS           UNTUK MENGATASI  

                                              MASALAH    

 

 KESADARAN 

    KELAS 

 

Masyarakat 

Tradisional 

Masyarakat 

Modern 

 

Bodoh 

Terbelakang 

Miskin 

Pintar 

Modern 

Sejahtera 

 

STRUKTUR 

RAKYAT 

MISKIN 



 

 

 

MODEL-MODEL CO 

 

A.   MODEL KLASIK (FILIPINA) 

 Model ini ditandai oleh ‘Sepuluh Langkah Pengorganisasian’ berikut:  

1. INTEGRASI: tinggal dan bergaul intensif dengan komunitas 

2. INVESTIGASI SOSIAL: mengamati, identifikasi masalah, analisis  

Masalah persoalan komunitas 

Issue mengandung konflik antara si penindas dan yg tertindas; 

mengena pada banyak orang; ada orang yang  bersedia memperjuangkan 

penyelesaiannya; bisa dimenangkan; ada target pelaku yang jelas yang menjadi 

sasaran perjuangan. 

3. PROGRAM SEMENTARA: rancangan kegiatan dan langkah untuk menangani isu  

4. GROUND WORK : mendiskusikan dengan sebanyak mungkin orang dan kelompok 

secara terpisah rancangan aksi sementara, sehingga mereka tergerak untuk 

melakukan tindakan bersama 

5. PERTEMUAN KOMUNITAS: bertujuan untuk memutuskan tindakan bersama  yang 

akan dilakukan 

6. BERMAIN PERAN/SIMULASI: menyiapkan komunitas dalam melakukan aksi, 

negosiasi atau tindakan lainnya ketika berhadapan langsung dengan target pelaku 

7. AKSI/MOBILISASI: melakukan tindakan bersama sesuai dengan rencana; 

8. EVALUASI: menilai apakah pelaksanaan tindakan sesuai dengan rencana; 

9. REFLEKSI: menarik hikmah dari tindakan bersama bagi peningkatan keberdayaan 

komunitas;  

10. PENGEMBANGAN ORGANISASI RAKYAT: melalui proses melakukan tindakan 

bersama berulang kali, komunitas akan terdorong untuk mengembangkan 

organisasi rakyat lokal yang relatif lebih permanen dan berjaringan dengan 

organisasi-organisasi rakyat lainnya pada berbagai aras dari lokal, regional, nasional, 

bahkan sampai internasional.  

 

Pendamping pengorganisasian (organiser) model klasik kebanyakan lulusan universitas 

dan dipersiapkan secara sangat sistematis dan intensif dengan pelatihan dasar selama 6 

bulan, pelatihan lanjutan selama 6 bulan serta pelatihan untuk pelatih selama 6 bulan 

pula.   

 



Pola pelatihan dasar adalah sebagai berikut: 2 minggu pencelupan, 3 hari pengantar 

dasar, pelatihan mingguan (4 hari lapangan, 1 hari pertemuan taktik, 1 hari masukan 

wawasan, satu hari libur), diskusi strategi bulanan, evaluasi tiga bulanan.  Pola pelatihan 

lanjutan sama dengan pelatihan dasar, tapi tidak ada masa pencelupan peserta selama 

2 minggu. Satu pelatih hanya bisa mendampingi maksimal 4 peserta latihan, karena 

setiap minggu dia harus menemani masing-masing peserta selama satu hari di 

lapangan. 

 

 

Kelemahan Model Klasik 

1. Lambat karena tiap-tiap komunitas membutuhkan pendampingan intensif dari 

organiser yang berasal dari luar selama jangka waktu yang cukup panjang 

(sekurang-kurangnya enam bulan secara intensif); 

2. Intensitas pendampingan bisa berdampak buruk pada besarnya ketergantungan 

komunitas pada organiser; ini bertentangan dengan prinsip kemandirian; 

3. Pendampingan intensif pada tiap komunitas membuahkan organisasi rakyat lokal 

kecil-kecil yang banyak dengan isu lokalnya sendiri-sendiri; dampak politiknya 

kurang terasa pada aras di atas komunitas; jaringan antar komunitas tidak terlalu 

kuat; jaringan nasional yang kuat adalah jaringan antara para organiser.   

 

B.  MODEL THAILAND 

1. Pengorganisasian komunitas di Thailand berawal dari tindakan bersama 

berdasarkan isu, tapi kemudian akan selalu bermuara pada bentuk organisasi 

koperasi simpan pinjam; pada banyak komunitas kecuali koperasi simpan pinjam 

juga ada tempat penitipan anak; model klasik masih juga dipraktekkan, tapi hanya 

oleh sekelompok kecil NGO; 

2. Sejak awal komunitas sudah berjaringan untuk melakukan tindakan bersama 

berdasarkan pengalaman masalah yang serupa: komunitas-komunitas yang 

terancam penggusuran karena tinggal di bantaran kali; komunitas-komunitas yang 

tinggal di pinggir rel kereta api; komunitas yang hidup di bawah kolong jembatan; 

komunitas yang tinggal di tanah milik pemerintah dsb.  

3. Pengorganisasian di Thailand banyak memanfaatkan kunjungan antar kampung 

sebagai media belajar langsung dari rakyat oleh rakyat; 

4. Tidak ada pelatihan khusus bagi para pendamping pengorganisasian, karena 

kebanyakan mereka sudah melakukannya ketika masih menjadi aktivis mahasiswa. 

Organisasi nasional mahasiswa Thailand mempunyai tradisi berkesinambungan 

dalam pendampingan rakyat dan sekarang juga merupakan anggota Dewan Rakyat 

Miskin Thailand, bersama jaringan organisasi buruh, jaringan organisasi petani, 

jaringan organisasi rakyat miskin kota serta     

 

 



C.  MODEL UPC (dua telor pengorganisasian) 

1. Pendekatan melalui kasus 

2. Penyebaran informasi yang lengkap terhadap kasus yang ditangani 

3. advokasi terus menerus 

 

 

TOKOH-TOKOH CO 

1.   SAUL ALINSKI (AMERIKA) 

1. Radikal 

2. Strateg i: Tujuan panjang 

Teknik   :  Cara yang digunakan (bisa berubah) 

3. Konfrontasi: penghadapan antara penindas dengan yang tertindas 

 

2.  PAOLO FREIRE (BRAZIL) 

     Pendidikan orang tertindas 

1. Penyadaran terhadap struktur yang menindas 

2. Pendekatan dialogis (dua arah) 

 

3.   MAHATMA GANDHI (INDIA) 

1. AHIMSA (anti kekerasan) 

2. SWADESHI (pecaya kepada kemampuan sendiri) 

3. SATYAGRAHA (menggunakan barang sendiri) 
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Pemberdayaan Masyarakat 
 

 

 

 

 

 

 

 

a. Pengantar 

Sebuah “istilah” tidak selalu memunculkan pemahaman yang tepat terhadap makna atau 

pengertian yang dikandung di dalam istilah itu. Perbincangan tentang pemberdayaan 

masyarakat pun tidak bebas dari ketidakjelasan makna ini. Antara pembicara dan 

pendengar cukup saling “meyakinkan” bahwa mereka sedang memperbincangkan makna 

pemberdayaan masyarakat meskipun secara eksplisit makna itu tidak terungkapkan. 

Sebagai contoh: antar pendamping masyarakat “telah sepakat” bahwa jika ada  proses 

partisipasi warga masyarakat maka ada proses pemberdayaan masyarakat, sehingga 

pembicaraan tentang pemberdayaan masyarakat cukup berputar-putar di pusaran diskusi 

tentang partisipasi warga masyarakat.  

Kesepakatan yang tak terungkapkan antara pembicara dan pendengar ini menjadikan 

sebuah topik pembicaraan mengalir lancar tanpa perlu saling menguji kebenaran dari 

sebuah ungkapan. Ungkapan-ungkapan tertentu yang sebelumnya telah disepakati secara 

tak terungkapkan itu ternyata pudar dan lenyap. Kondisi ini muncul pada saat sebuah 

proyek pemberdayaan masyarakat dinyatakan berakhir. Gambaran bersama tentang 

“masyarakat yang berdaya” seolah-olah runtuh, dan para pendamping masyarakat harus 

mulai merekonstruksikan gambaran lama dalam situasi yang baru, atau bahkan 

merumuskan hal yang berbeda sama sekali. 

“Ketidaknyamanan komunikasi”  sedang dialami oleh para pendamping yang bekerja 

di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd). 

Sebelumnya, para pendamping dengan  mudah menggambarkan pemberdayaan 

masyarakat adalah sebuah proses pembangunan partisipatif sebagaimana telah 

dirumuskan dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM MPd. Ketika Undang-Undang 

Desa lahir dan dinyatakan oleh Pemerintah sebagai landasan baru bagi pembangunan desa 

di Indonesia, maka PNPM MPd pun dinyatakan berakhir. Tanpa prosedur yang rigid, eks-

pendamping PNPM MPd yang bekerja sebagai pendamping desa akan mengalami 

kesulitan ketika diminta menjabarkan makna pemberdayaan masyarakat desa. Konstruksi 



UU Desa tentang gambaran realitas masyarakat desa itu tidak sesederhana di PTO PNPM 

MPd, sehingga tidak mudah jika harus mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat dengan 

cara menjelaskan pasal dan ayat dalam UU Desa.  

Ketidaknyamanan komunikasi ini berpotensi menghadirkan “godaan” yaitu 

penyederhanaan urusan dan penyempitan wilayah kerja. Contoh: pendampingan desa 

dibatasi pada urusan fasilitasi pembangunan desa. Pembangunan desa lebih mudah diukur 

secara kuantitatif sehingga capaian kerja pendampingan masyarakat desa juga mudah 

dibuktikan secara nyata. Yang nyata itu artinya mudah dibuktikan dengan menggunakan 

panca indera atau mudah diukur dan dihitung. Bandingkan dengan pemberdayaan 

masyarakat yang maknanya samar-samar. Hal apa dari rumusan istilah pemberdayaan 

masyarakat yang akan diukur, dihitung dan dibuktikan melalui cerapan inderawi? 

Makna yang samar-samar ini pun menghadirkan “godaan” untuk memposisikan 

istilah pemberdayaan masyarakat itu cukup sebagai pendekatan pembangunan. Niat baik 

dari Pemerintah untuk memposisikan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan desa 

itulah arti dari pendekatan pemberdayaan. Yang penting adalah hadirnya niat baik 

Pemerintah, dan bukan prosedur teknis. Karenanya, pelatihan masyarakat menjadi media 

utama untuk memompa ungkapan perasaan tentang keberpihakan kepada masyarakat 

desa sebagai subyek pembangunan. Ukuran keberhasilan menjadikan masyarakat desa 

sebagai subyek pun harus nyata, yaitu jumlah kehadiran orang-orang desa di ruang-ruang 

musyawarah. Semakin berjejal-jejal ruang-ruang musyawarah, semakin pendekatan 

pemberdayaan masyarakat itu dinyatakan berhasil. Sesamar apapun makna dari sebuah 

istilah, sejauh dapat memotivasi tindakan yang dapat dirumuskan sebagai sebuah kerangka 

kerja yang terukur secara kuantitatif maka sebuah pendekatan dapat dikatakan berhasil.  

Sumberdaya, peluang, kesempatan dan waktu yang ada dalam sebuah kerja 

pendampingan itu terbatas. Tuntutan dalam pemenuhan target pendampingan yang 

aktualisasinya disederhanakan sebagai proses fasilitasi pembangunan desa adalah 

kenyataan yang manusiawi. Tetapi, jika seorang pendamping masyarakat desa dengan 

segala keterbatasan waktu, tenaga dan kesempatan yang dimilikinya mampu 

menumbuhkan dan menghidupkan sebuah sosok masyarakat desa yang “berdaya” secara 

multidimensional (jadi tidak terbatas pada urusan pembangunan desa), maka pemberdaya 

masyarakat mendapat penciriannya yang khas sebagai sebuah profesi tertentu. Jika hanya 

terbatas pada urusan pembangunan desa maka profesi yang tepat adalah tenaga ahli 

pembangunan desa atau tenaga ahli pembangunan partisipatif. Profesi pemberdaya 

masyarakat menuntut adanya spesifikasi tertentu yang khas sehingga kerja ini layak disebut 

sebagai kerja profesional. Profesi ini haruslah memiliki unit kompetensi yang spesifik dan 

khas sebagai paparan yang dijabarkan secara logis dan rasional dari kondisi 

ketidakberdayan yang secara konkret dialami manusia-manusia desa di Indonesia. 

Tulisan ini ditujukan untuk mematik diskusi dan refleksi kritis bagi para pihak yang 

memiliki pengalaman nyata sebagai pekerja profesional di bidang pemberdayaan 

masyarakat. Berbekal pengalaman dalam kerja-kerja pemberdayaan masyarakat, seorang 

pendamping desa pada hakikatnya mampu merumuskan dengan caranya sendiri deskripsi 



memberdayakan masyarakat desa sesuai kondisi desa-desa yang didampinginya. Rumusan 

ini  digali dari sumbernya yang asali yaitu situasi ketidakberdayaan masyarakat desa itu 

sendiri. Dengan demikian, kerja pendampingan desa akan dimulai dari adanya kejelasan 

dan ketepatan bacaan atas kondisi-kondisi nyata dari situasi ketidakberdayaan masyarakat 

desa yang didampinginya, dan adanya rumusan proses pemberdayaan masyarakat yang 

disusun oleh masyarakat desa itu sendiri melalui sebuah proses pembelajaran yang 

membumi dan mengakar dalam historisitas warga desa sebagai individu maupun sebagai 

anggota masyarakat desa. 

 

b. Konsekuensi dari Asas Rekognisi dan Subsidiaritas 

Perbincangan tentang pendampingan desa dimulai dengan memahami posisi desa 

dihadapan negara sebagaimana dimandatkan dalam UU Desa. Definisi Desa dalam UU 

Desa adalah sebagai berikut:  

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut 

Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”  

Definisi Desa itu secara jelas dan tegas menempatkan desa memiliki wewenang untuk 

mengatur dan mengurus urusan masyarakatnya. Posisi ini ditegaskan lagi dengan 

konstruksi UU Desa secara prinsip menempatkan Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 

1945 sebagai dasar rumusan pengaturan Desa. Dalam pasal dimaksud disebutkan bahwa 

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta 

hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-

undang. 

Posisi Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat sebagai 

mandat konsitusi diturunkan dalam UU Desa melalui asas rekognisi yaitu Negara mengakui 

dan menghormati desa-desa di Indonesia dengan segala keunikannya masing-masing. 

Sebagaimana semboyan ”Bhinneka Tunggal Ika” menandaskan bahwa  bangsa Indonesia 

terdiri dari beragam suku, ras, budaya dan juga agama harus tetap bersatu sebagai sebuah 

bangsa. Kebersatuan sebagai sebuah bangsa dalam keberagaman budaya dijaga dengan 

menempatkan kedaulatan hukum sebagai kedaulatan negara. Dengan demikian, Desa 

berwenang mengatur dan mengurus urusan masyarakat dalam batas wilayah 

administratifnya, sepanjang kewenangan desa itu tidak mengancam kedaulatan dan 

integritas Negara Kesatuan Republik lndonesia; serta substansi norma hukum dalam 

peraturan desa sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan Republik Indonesia.  

Asas pengaturan Desa lainnya yang penting untuk dicermati dalam rangka 

pemberdayaan masyarakat desa adalah asas subsidiaritas. Secara teoritik, asas subsidiaritas 

diartikan sebagai berikut : 

”masyarakat atau lembaga yang lebih tinggi kedudukannya harus memberi bantuan kepada 

anggota-anggotanya atau lembaga yang lebih terbatas sejauh mereka sendiri tidak dapat 



menyelesaikan tugas mereka secara memuaskan. Sedangkan apa yang dapat dikerjakan 

secara memuaskan oleh satuan-satuan masyarakat yang lebih terbatas jangan diambil alih 

oleh satuan masyarakat yang lebih tinggi”.
1
 

Intisari asas subsidiaritas, dalam konteks pengaturan desa, adalah bahwa Desa 

memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri bidang ekonomi, 

sosial, budaya, dan politik sejauh mereka mampu mengatur dan mengurus, serta melarang 

pihak supra desa untuk mengambil alih kewenangan desa itu tetapi justru mewajibkan 

supra desa untuk menyokong (subsidium) jika desa tidak mampu. Asas subsidiaritas ini 

dimaknai sebagai keberpihakan Negara dalam memperkuat Desa agar berdaya dalam 

menggapai pertumbuhan dirinya secara efektif. Harapannya, melalui penguatan kolektivitas 

komunitas desa ini, tercipta ruang kehidupan yang menjadi pijakan hubungan pribadi antar 

warga desa sekaligus penguatan atas bentuk-bentuk kegiatan sosial yang lebih tinggi 

sebagai perwujud kepentingan bersama dalam kehidupan berdesa. Inilah semangat 

sejatinya pembangunan Desa yang mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan 

kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.  

Terkait dengan pengaturan desa, asas subsidiaritas dapat diartikan sebagai 

pengutamaan pengambilan keputusan, penyelesaian masalah maupun pelaksanaan 

kegiatan pembangunan dalam rangka urusan masyarakat desa harus ditangani oleh Desa 

sebagai organisasi pemerintahan yang paling bawah dan paling dekat dengan masyarakat. 

Asas subsidiaritas ini menjamin bahwa penetapan urusan kepentingan masyarakat 

setempat yang berskala lokal merupakan kewenangan desa.  

Konsekuensi logis dari adanya asas rekognisi dan subsidiaritas terhadap pengaturan 

Desa dalam UU Desa adalah sebagai berikut: 

Pertama, kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala 

desa melekat dalam diri desa itu sendiri, bukan sebagai pemberian atau limpahan dari 

pemerintah daerah kabupaten/kota; 

Kedua, kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat bersifat 

tunduk mutlak terhadap kedaulatan hukum negara, dan apabila aturan rumusan peraturan 

desa bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan hukum yang lebih tinggi 

maka bupati/walikota berhak untuk membatalkan aturan desa dimaksud; 

Ketiga, supra desa (pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah 

kabupaten/kota) tidak berhak mengatur secara detail dan terperinci sebuah prosedur 

tindakan yang menurut UU Desa sudah menjadi kewenangan desa berdasarkan hak asal-

usul maupun kewenangan lokal berskala desa; 

Keempat, kerja pendampingan desa adalah memfasilitasi desa sebagai kesatuan 

masyarakat hukum dalam mengelola kewenangannya secara mandiri tanpa adanya 

prosedur teknis yang terperinci dan detail, tetapi lebih bertumpu pada kemampuan 

pendamping desa untuk melakukan pembacaan atas kondisi konkret dari Desa yang 
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didampinginya dan memfasilitasi adanya rumusan tindakan yang ditetapkan oleh Desa itu 

sendiri. 

Kelima, rumusan kerja pemberdayaan masyarakat dalam konteks pelaksanaan UU 

Desa harus lebih spesifik beserta tolok ukur kinerja yang khas sehingga kerja rumusan 

pemberdayaan masyarakat desa dapat diturunkan ke dalam kerangka tindakan 

pendampingan desa yang konkret, operasional dan terukur. 

 

c. Fenomena Ketidakberdayaan Masyarakat 

Masih dalam alur pembacaan terhadap asas rekognisi dan asas subsidiaritas, deskripsi 

pemberdayaan masyarakat dalam konstruksi pengaturan UU Desa dimulai dari kemampuan 

pendamping desa dalam memfasilitasi warga desa merumuskan situasi 

ketidakberdayaannya. Kerja pemberdayaan masyarakat dimulai dari pembacaan terhadap 

situasi ketidakberdayaan masyarakat.  

Gambaran tentang ketidakberdayaan di desa, apabila dilihat oleh pihak dari luar desa, 

dengan mudah menunjuk beberapa fenomena berikut ini: 1) kelangkaan pangan dan 

kelaparan, ketiadaan permukiman yang memadai, lingkungan yang tidak sehat, kerentanan 

atas penyakit dan kesulitan memperoleh pengobatan; 2) kurangnya pengetahuan dan buta 

huruf, ketidak-mampuan mengemukakan pendapat dan menyuarakan kepentingan, 3) 

ketiadaan lapangan kerja dan penghasilan yang mencukupi, pengangguran yang diliputi 

kecemasan akan masa depan diri dan keluarga; 4) kematian bayi dan ibu hamil yang kurang 

gizi dan sakit akibat lingkungan yang tidak sehat, kelangkaan air bersih maupun pelayanan 

kesehatan, menurunnya harapan hidup, atau 5) praktek politik uang dan ketidakmampuan 

warga desa melakukan tawar-menawar dalam memperjuangkan hak personal dan sosial 

demi kepentingan-kepentingan serta perwujudan kebebasannya. 

Bagi warga desa, yang mengalami secara konkret situasi ketidakberdayaan 

sebagaimana digambarkan oleh pihak luar desa, belum tentu melihat fenomena 

ketidakberdayaan itu sebagai beban masalah yang menjadikannya hidup mereka sebagai 

sebuah penderitaan. Bahkan, lebih sering warga desa itu menerima secara sukarela situasi 

yang didefinisikan sebagai “ketidakberdayaan” itu. Ada prakondisi yang menjadikan 

tatanan kehidupan di sebuah desa dipertahankan sebagai sebuah ikatan sosial yang beku 

sehingga “fenomena ketidakberdayaan” itu dimaknai sebagai bagian keniscayaan hidup 

bagi orang-orang yang “tidak beruntung” jika dilihat dari garis nasib dan takdir kehidupan. 

Penderitaan adalah keniscayaan hidup, suatu yang wajar dalam kehidupan di dunia yang 

fana. 

Waga desa yang tidakberdaya seringkali dipahami sebagai bersikap apatis. Warga 

miskin, perempuan kepala keluarga, warga difabel, masyarakat terasing dipandang sebagai 

pihak-pihak yang tidak menyumbang apapu bagi kemajuan desanya. Namun, salah satu 

kenyataan yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa warga desa itu, dengan segala beban 

hidup yang dipikulnya, sejatinya secara terus-menerus berupaya untuk keluar dari situasi 

ketidakberdayaan yang membelenggunya (the origin of ethic survival). Dengan segala 



kekuatan yang dimilikinya, dia berupaya menggerakan segala daya upaya untuk mengubah 

situasi hidupnya dengan kekuatannya sendiri. 

Apabila titik tolak pemberdayaan itu adalah pemosisian warga desa sebagai subyek-

subyek otonom, maka akan ditemukan sebuah kejelasan dari wujud kehidupan di desa 

yaitu bahwa warga desa yang dipandang oleh orang luar sebagai pihak yang tidak berdaya 

itu justru merupakan pusat gerakan dari dinamika hidup keseharian itu sendiri. Warga desa 

adalah jangkar dari tatanan antar hubungan, baik itu hubungan subjek dengan alamnya 

untuk kepentingan kerja dalam rangka pemenuhan kebutuhan material, maupun hubungan 

antar subjek di antara warga desa untuk kepentingan pengembangan solidaritas dan 

penguatan ikatan sosial. 

Akan tetapi, situasi ketidakberdayaan sereingkali menjadikan warga desa sibuk 

dengan urusan bertahan hidup (survival). Kerja memenuhi kebutuhan 

rumahtangga/keluarga telah menyita perhatian dan menguras tenaga pada satu urusan 

bertahan hidup. Sekumpulan warga desa yang hidup dalam rumah-rumah yang 

berhimpitan, lahir di desa itu sehingga disebut penduduk asli, hidup bertetangga dan 

saling berkomunikasi tidak menjamin adanya solidaritas sosial di antara warga desa. 

Bahkan, hidup bersama sebagai tetangga di sebuah desa tak lebih dari kerumunan orang 

yang hidup di desa. Masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Urusan desa sebatas 

seremonial normatif, tetapi tidak ada kepentingan bersama yang mengingat orang-orang 

didesa itu sebagai anggota dari sebuah kesatuan masyarakat hukum. 

Ketidakberdayaan yang semula bersifat personal menjadi bersifat sosial yaitu sebagai 

sebuah ketidakberdayaan masyarakat. Kerumunan individu di desa yang hidup dalam 

ketidakberdayaan tidaklah tepat dibaca sebagai masyarakat desa yang tidak berdaya. 

Ketidakberdayaan masyarakat desa menjadi lebih tepat jika dibaca sebagai kerumunan 

orang yang hidup di sebuah wilayah bernama desa yang gagal secara sukarela membentuk 

organisasi sosial bernama desa sebagai kesatuan masyarakat hukum. Hidup dalam sebuah 

kerumunan merupakan takdir sejarah karena kebetulan orang-orang itu lahir, besar dan 

hidup di desa yang sama. Mereka mau tidak mau harus sekarang bertetangga, saling 

berkomunikasi secara akrab sebagai konsekuensi hidup bertetangga. Ditengah kerumusan 

warga miskin ada pula warga desa yang mapan secara ekonomi, dan mereka pun sibuk 

dengan urusan meningkatan pendapatan ekonomi dari peningkatan keuntungan usaha 

ekonomi yang dimilikinya. Di tengah kerumusan warga desa yang sebagian besar miskin 

ada pemerintahan desa dengan kepala desa sebagai pemimpinnya. Kepala desa dan 

perangkat desa pun sibuk dengan urusan administrasi yang ditugaskan dari pemerintah 

kabupaten/kota. Hubungan bermasyarakat yang mempertemukan mereka dalam hidup 

bersama adalah kepentingan-kepentingan teknis yang terkait erat dengan urusan bertahan 

hidup secara personal. 

Orang-orang yang hidup di desa, berdasarkan fakta yang ada, hidup rukun tanpa 

konflik. Namun, ada hal yang tersembunyi yaitu secara berlahan-lahan ikatan sosial di desa, 

yang pernah menjadikan para leluhur itu hidup sebagai dalam sebuah kesatuan masyarakat 

hukum adat, menjadi rapuh. Ujungnya, dalam situasi yang sangat kronis, warga desa tidak 



peduli lagi dengan urusan hidup bersama di desa, sehingga desa sebagai kesatuan 

masyarakat hukum gagal dihadirkan dalam realitas hidup sehari-hari. Jika dikaitkan dengan 

pengaturan UU Desa khususnya tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan 

kewenangan lokal berskala desa, maka situasi ketidakberdayan masyarakat desa sebagai 

krisis sosial yang kronis karena tidak ada lagi kepentingan bersama yang mengikat 

individu-individu untuk peduli dengan urusan desa, akan melahirkan kekuasaan otoriter di 

desa berupa dominasi elit desa atau bahkan dominasi kepala desa. Ketidakpedulian 

mayoritas warga desa terhadap urusan-urusan desanya merupakan pintu masuk 

persekongkolan kekuasaan desa yang otoriter dengan kepentingan sekelompok orang 

yang berhasrat secara sepihak menguasai sumberdaya desa. Jika dikaitkan dengan 

penyusunan peraturan desa, maka norma hukum yang dirumuskan dalam peraturan desa 

hanya menjadi “dudukan hukum” bagi kelompok kepentingan tertentu untuk memperoleh 

keuntungan secara legal terhadap segala sumberdaya yang ada di desa. 

Ketidakberdayaan masyarakat itu setelah dilihat dengan sungguh-sunguh dalam 

kehidupan senyatanya di desa sebenarnya sangatlah sederhana. Tidaklah cukup melihat 

ketidakberdayaan dari aspek personal, menjadi penting pula melihat ketidakberdayaan dari 

aspek sosial. Gambaran ideal tentang manusia desa yang berdaya adalah adanya karakter 

manusia merdeka dalam diri warga desa. Namun, manusia merdeka tidak identik dengan 

manusia liberal individualistik. Konsepsi manusia merdeka ini haruslah ditempatkan dalam 

konstruksi sosial politik sebagai ”daulat rakyat”. Warga desa berdaulat atas dirinya sendiri. 

Namun, warga desa yang berdaulat itu harus memberikan tugas kepada orang lain untuk 

mengatur dan mengurus dirinya. Demikian pula urusan yang akan diurus ikut ditentukan 

oleh warga desa itu sendiri. Karenanya, dalam lingkungan sebuah desa, kesamaan harkat 

dan kedudukan sama sebagai manusia harus dihayati oleh seluruh warga desa. 

Ketidakberdayaan masyarakat desa bersumber dari belum terjadinya kesamaan harkat dan 

kedudukan sama sebagai manusia. Ketimpangan ini muncul karena warga desa tidak peduli 

dengan urusan desanya sehingga tidak ada solidaritas dan gotong royong di antara warga 

desa, ataupun masih ada sikap yang membeda-bedakan individu maupun kelompok 

masyarakat berdasarkan status sosial ekonominya. 

 

d. Mobilisasi-Partisipasi 

Ketidakberdayaan secara sosial, terkait dengan rumusan kerja pendampingan desa, akan 

sulit diurai jika menggunakan pola rekayasa sosial berupa praktek “mobilisasi partisipasi”. 

“Mobilisasi-partisipasi” merupakan sebuah pernyataan yang saling bertentangan dari istilah 

kalimat itu sendiri. Mobilisasi adalah tindakan individu-individu digerakkan oleh sebuah 

kuasa untuk mencapai kepentingan dan tujuan tertentu.  Sementara itu, partisipasi 

merupakan peran aktif manusia individu sebagai subyek individual otonom di dalam relasi-

relasi sosial. “Mobilisasi-partisipasi” dapat diartikan sebagai tindakan “pemaksaan” individu 

tertentu untuk bertindak secara otonom. Mungkinkah tindakan otonom itu lahir dari 

sebuah pemaksaan? Penerapan prosedur kerja secara rigid sebagai praktek “mobilisasi 

partisipasi” akan berwujud dalam bentuk pengarahan dan penyeragaman tindakan-



tindakan rakyat desa. Melalui tindakan “mobilisasi partisipasi” skenario proyek didorong 

masuk ke dunia tindakan masyarakat desa. Mobilisasi partisipasi ini merupakan bentuk 

rekayasa sosial. Setiap sektor masyarakat dibongkar dan disusun ulang (rekayasa) dengan 

teknik-teknik rasional beserta seperangkat alat-alat kerja teknis.  

Adanya dana pembangunan yang diberikan secara eksklusif kepada masyarakat desa 

menjadi penggerak utama sebuah proses rekayasa sosial. Tetapi, kekuasaan administrasi-

birokrasi juga dibutuhkan untuk menghadirkan ketaatan terhadap prosedur-prosedur 

tindakan yang disebut sebagai proses pemberdayaan masyarakat itu. Bersatunya kuasa 

modal dan kuasa administratif menjadi motor penggerak “mobilisasi-partisipasi”. Hasilnya 

adalah partisipasi yang bersifat ‘semu’. Karena, hadirnya warga desa dalam forum 

musyawarah berhenti sebagai kerumunan orang yang sekedar ditujukan untuk memenuhi 

prosedur yang telah ditetapkan agar dana pembangunan dapat diterima oleh mereka. 

Warga desa yang tidakberdaya ini secara diam-diam tetap berada dalam kondisi “budaya 

bisu”. Sedangkan yang sejatinya berkuasa untuk memutuskan penggunaan dana 

pembangunan itu tetaplah elit desa, khususnya kepala desa, perangkat desa dan tokoh-

tokoh masyarakat.   

Praktek mobilisasi-partisipasi meninggalkan jejak sebuah realitas sosial semu yang 

dicirikan oleh pencerabutan warga desa dari dunia nyatanya untuk dikurung dalam dunia 

rekayasa dan ciptaan program yang terpisah dari realitas keseharian. Kegagalan 

menumbuhkan kedaulatan rakyat akan menuai apatisme dan depolitisasi massa yang akut, 

dan situasi ini merupakan penanda krisis bagi kedaulatan NKRI.  

Penetrasi modal masuk dalam bangunan politik desa dengan latar belakang 

depolitisasi massa yang secara akut mendera warga desa. Gejala penyakitnya adalah 

pemilihan kepala desa berbiaya tinggi sebagai dampak politik uang. Seleksi kepemimpinan 

melalui pemilihan langsung tidak lagi berlandaskan pada prinsip kesukarelaan para pemilih. 

Namun, suara pemilih dalam praktek pemilihan kepala desa telah menjadi komoditi baru 

yang dijual belikan. Politik yang idealnya merupakan darma bakti warga negara dalam 

berbangsa dan bernegara melalui tindakan-tindakan sukarela, melalui praktek politik uang 

justru mencederai watak dasar dari kedaulatahn rakyat itu sendiri yaitu prinsip 

kesukarelaan. Ungkapan tentang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara diatas 

kepentingan pribadi dan golongan, atau ungkapan mengutamakan kepentingan desa 

diatas kepentingan pribadi dan golongan menjadi barang usang yang ditinggalkan warga 

negara/warga desa. 

Keunggulan dari praktek mobilisasi-partisipasi dalam proses pembangunan desa 

ditunjukkan adalah kemudahan untuk memberikan bukti berupa keberhasilan capaian 

output. Karenanya, dalam konteks pencapaian keberhasilan pembangunan desa yang 

biasanya ditonjolkan adalah capaian target-target akhir yang dapat diukur secara 

kuantitatif. Ukuran keberdayaan masyarakat dibuktikan dengan hasil nyata dan konkret 

tentang pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup manusia. Pelaksanaan proyek akan 

diukur dari efektivitas dan efisiensi antara nominal dana dengan output proyek yang harus 

dicapai. Waktu pelaksanaan proyek menjadi sebuah komponen yang dikontrol secara ketat 



agar pencairan dana dapat dilaksanakan dengan cepat dalam batas waktu tahun angaran. 

Dana yang cepat tersalurkan kepada masyarakat sasaran program akan lebih mempercepat 

keberdayaan. Proses penyaluran dana bagi masyarakat harus benar tanpa masalah.  Jikalau 

ada masalah muncul di dalam pelaksanaan proyek maka proses penanganannya pun harus 

cepat, tepat dan tuntas.  

UU Desa mencita-citakan desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Cita-cita ini 

akan dapat dicapai oleh masyarakat sebuah desa ketika mereka berdaulat secara politik. 

Dengan kuasanya, masyarakat desa akan berdaya dalam mengelola dana desa, 

memanfaatkan sumberdaya desa dengan teknologi tepat guna, mendorong pertumbuhan 

ekonomi di desanya, menciptakan pelayanan dasar bagi seluruh warga desa secara 

berkeadilan. Prasyarat yang dibutuhkan adalah kualitas perbincangan di antara warga desa 

menjadi penting. Sebab, bukan sekedar kerumunan orang yang sibuk bercakap-cakap 

dalam kontek keintiman secara sosial. Yang dibutuhkan agar desa itu berdaya adalah 

berbincangan substansial tentang ketidakberdayaan yang dialami secara bersama. Untuk 

itu, pemberdayaan masyarakat harus dimulai dari pembelajaran sosial bagi warga desa agar 

mereka paham tentang substansi pemberdayaan masyarakat itu sendiri dan secara militan 

bekerja sukarela menghadirkan desa yang berdaya itu ke dalam tindakan nyata. 

 

e. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa  

Hal yang dibutuhkan dalam pemberdayaan masyarakat desa ialah kemauan dan tekad 

warga desa beserta para pemimpin desa untuk merajut kembali ketahanan masyarakat 

desa melalui ikatan-ikatan norma sosial yang diterima dan dilaksanakan secara sukarela 

oleh warga desa. Ada kejelasan ikatan antara anggota sebuah kesatuan masyarakat hukum 

sebagai sebuah solidaritas sosial yang diterima secara sukarela. 

Intisari solidaritas sosial dalam konteks hidup masyarakat desa di Indonesia adalah 

gotong royong. Semangat bergotong royong merupakan pondasi bagi desa untuk 

berdaulat di bidang politik. Desa memiliki kuasa/wewenang mengatur dan mengurus 

urusan masyarakat. Dengan demikian, keberlakuannya asas rekognisi dan asas subsidiaritas 

mensyaratkan adanya soliditas masyarakat yang memiliki kehendak bersama untuk 

bergotong royong. Selain gotong royong, keterlibatan masyarakat dalam urusan desanya 

juga ditumbuhkan dengan semangat kerja keras membangun desa untuk mewujudkan 

kemandirian desa di bidang ekonomi. Sumberdaya desa dikelola secara mandiri dalam 

semangat gotong royong dan kerja keras, sehingga terbuka peluang bagi desa untuk 

mewujudkan kesejahteraan bagi masyakat desa. Kesejahteraan masyarakat tidak terbatas 

pada pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga aspek kebudayaan. Warga desa yang 

berkepribadian di bidang kebudayaan memiliki komitmen yang kuat untuk memiliki 

integritas diri (kehormatan dan harga diri sosial). Sikap diri ini penting untuk tumbuh 

didalam diri warga desa agar kesepakatan tentang norma sosial atau peraturan desa 

dijunjung bersama-sama dan ditaati secara bersama-sama. Tanpa adanya integritas diri, 

maka norma sosial sebagai identitas kolektif yang menandai seseorang sebagai anggota 



desa tertentu aka berhenti sebagai barang yang adanya di konsepsi pikiran belaka tanpa 

pernah diturunkan ke dalam tindakan-tindakan yang konkret. 

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat dimulai dari pembongkaran diri secara 

personal untuk menuju pada pembaharuan diri secara radikal (sampai ke akar masalah). 

Inilah yang dimaksud dengan Revolusi Mental. Tranformasi sosial di desa dimulai dari 

individu-individu yang berkomitmen untuk membangun desanya. Sebagai contoh: hadirnya 

demokrasi di keseharian hidup orang desa dalam bentuk demokrasi musyawarah mufakat 

mensyaratkan adanya keutamaan politik yang dihayati oleh warga desa. Untuk itu, 

pendampingan desa memfokuskan diri pada upaya membentuk, menumbuhkan dan 

membiakkan sosok warga desa yang memiliki daya juang yang kuat dalam 

memberdayakan desanya. Kata kuncinya adalah pendamping masyarakat desa harus 

melakukan “revolusi mental” dengan mengubah diri dari penjaga praktek “mobilisasi-

partisipasi” menjadi guru bagi rakyat desa. Pendamping profesional adalah guru yang 

ditugaskan oleh Negara untuk mendidik warga desa agar mereka secara personal bersedia 

tampil sebagai “penggerak desa”. Sebagai seorang guru, pendamping pun harus 

menghadirkan dalam dirinya militansi dan komitmen untuk bersama-sama dengan warga 

desa mendayagunakan sumberdaya yang ada di desa untuk sebesar-besarnya menciptakan 

kemakmuran bersama. Secara profesional, seorang pendamping masyarakat desa harus 

mampu membuktikan diri bahwa dirinya memiliki kapasitas dan kemampuan yang unggul 

sehinggal layak menjadi guru bagi rakyat desa. 

Transfomasi sosial membutuhkan adanya sekolah rakyat, media pembelajarannya 

adalah kehidupan yang ada di desa itu sendiri. Namun, pembelajaran sosial bagi warga 

desa tidak hanya berujung pada ketrampilan teknis yang dibutuhkan untuk kepentingan 

survival dari aspek ekonomi. Lebih daripada itu, pembelajaran sosial membentuk 

watak/integritas warga desa yang paham substansi sekaligus bekerja keras dalam 

mewujudkan cita-cita bersama. Inilah proses pembentukan kader-kader desa yang disebut 

sebagai kaderisasi masyarakat desa. Transformasi sosial di desa membutuhkan adanya para 

penggerak desa yang bersifat aktif dan sukarela. Calon-calon kader dicari, dibentuk, dilatih 

dan dibelajarkan serta diorganisasilkan agar tetap terpelihara jiwa kadernya. Dan 

kebanggaan bagi para kader desa adalah jika mereka berhasil membangun desanya 

menjadi desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Desa bukan lagi menjadi beban 

bagi Negara, tetapi desa yang mandiri itu menjadi kekuatan utama yang menyokong 

tegaknya NKRI di tengah arus besar globalisasi. 

Negara bertanggungjawab memberikan ruang belajar bagi rakyat desa. Karenanya, 

pendamping desa dikirim ke desa-desa untuk bertugas mendidik rakyat desa agar mereka 

mampu mencapai cita-cita mewujudkan desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. 

Hasil dari proses belajar sosial adalah kader-kader desa. Jiwa kader ini tumbuh dalam diri 

kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, pemuda desa, aktivis perempuan di desa 

dll. Kader-kader desa ini yang akan menata desanya sebagai kesatuan masyarakat hukum 

yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus (Self Governing Community).  



Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses pembentukan desa sebagai 

kekuatan sosial-politik yang digerakkan oleh pemimpin dan warga desa yang berkarakter 

kader. Kata kunci dari keberlanjutan sebuah bangunan sistem sosial ditentukan oleh adanya 

peran aktif dari bagian sistem itu sendiri, yaitu sang pemimpin beserta anggotanya. Namun 

demikian, dalam kerja pemberdayaan yang bersifat kolektif  jarang terjadi tindakan 

komunitas yang bersifat spontan, parsial bahkan individual. Organisasi sosial maupun 

jaringan kerja sosial yang dibangun pemimpin dan warga desa pun membutuhkan 

keterlibatan kelompok-kelompok eksternal yang berjuang dalam garis pemberdayaan 

masyarakat. 

Keterlibatan kelompok eksternal dalam kerangka pemberdayaan masyarakat pada 

dasarnya menjadi kekuatan penyokong dalam membongkar ketidakberdayaan masyarakat 

yang bersifat struktural. Kelompok-kelompok eksternal ini akan menstimulasi, mendorong 

atau memotivasi warga desa agar lebih mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk 

menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog ketika berhadapan 

dengan kekuasaan yang berkepentingan atas desa mereka. 

Pemberdayaan masyarakat mensyaratkan adanya partisipasi publik dalam menangani 

persoalan-persoalan lokal. Namun demikian, proses pemberdayaan masyarakat tidak 

berhenti pada persoalan-persoalan lokal yang murni bersifat publik. Negara (dalam hal ini: 

pemerintah) tetaplah memainkan peranan penting. Peran pemerintah sangatlah strategis 

dalam pemberdayaan masyarakat. Pemerintah mampu memberikan pelayanan dalam 

skope yang luas sehingga banyak desa dapat diberdayakan. Para pendamping harus 

mampu menjaling dukungan Pemerintah Daerah, khususnya memfasilitasi pemerintah 

daerah agar memberikan pelayanan kepada desa sesuai dengan kepentingan bersama 

yang sudah dirumuskan oleh desa-desa itu.  

Pendamping juga memfasilitasi pemerintah daerah untuk merumuskan peraturan 

ataupun kebijakan yang berorientasi pada pengutamaan kepentingan desa. Selanjutnya, 

kader-kader di desa menjabarkan aturan-aturan pemerintah daerah itu dalam rumusan 

peraturan desa. Gambaran ideal desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adalah adanya 

ketaatan secara sukarela terhadap aturan hukum. Ketaatan hukum menjadi budaya yang 

ditumbuhkan dan diperkuat dalam jati diri pemimpin beserta warga desa. Pendamping 

masyarakat desa menjadi penting untuk melakukan kaderisasi secara spesifik berupa 

tenaga bantuan hukum di desa-desa (para legal). 

Keterlibatan kelompok ekternal dalam pemberdayaan masyarakat desa tidak hanya 

datang dari pemerintah, tetapi juga kelompok masyarakat lainnya seperti lembaga swadaya 

masyarakat (LSM), perguruan tinggi, organisasi massa, media massa, atau swasta. Jaringan 

sosial dan kerjasama desa dengan pihak ketiga menjadi penting untuk dikembangkan. 

Jaringan sosial ini juga dibangun dengan mendorong kerjasama antar desa untuk 

memfokuskan diri dalam urusan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. 

Pendamping, dalam mendidik kader-kader desa, tidak  cukup membatasi kerja kader pada 

urusa desa tetapi juga urusan kerja bersama dengan kader-kader desa lainnya maupun 

pihak ketiga.  



Pemberdayaan masyarakat desa yang ditempuh melalui proses pembelajaran sosial 

juga harus ditopang oleh pembelajaran yang nyata bagi warga desa untuk menciptakan 

kesepakatan-kesepakatan sosial melalui media komunikasi yang dikelola secara mandiri. 

Media komunikasi di desa maupun di antar desa merupakan media aktualisasi 

perbincangan secara luas, sehingga kesadaran masyarakat tentang arti penting 

membangun desanya secara mandiri dapat ditumbuhkan dalam cakupan yang lebih luas. 

 

f. Penutup 

Pemberdayaan masyarakat desa pada hakikatnya merupakan upaya menstimulasi proses-

proses sosial agar desa tumbuh dan berkembang sebagai kesatuan masyarakat hukum 

yang berwewenang mengatur dan mengurus urusan masyarakatnya secara mandiri. 

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat desa dapat diperhitungkan dari berjalan atau tidak 

berjalannya proses-proses pengelolaan kehidupan sosial ekonomi di desa dalam konstruksi 

aturan hukum Undang-Undang Desa. Pada konteks ini, upaya mewujudkan pemberdayaan 

masyarakat desa tidak akan berhasil apabila dioperasionalisasikan melalui praktek 

mobilisasi-partisipasi. Sebaliknya, proses pembelajaran sosial sebagai media kaderisasi 

masyarakat desa sangat penting untuk dilakukan dalam rangka melahirkan kader-kader 

desa yang bersedia bekerja secara sukarela dan berkomitmen tinggi terhadap kemajuan 

desanya. 

Dinamika sosial di desa belumlah mencukupi jikalau tidak ditopang oleh peran 

Negara secara nyata atau Negara Hadir dalam mewujudkan desa yang kuat, maju, mandiri 

dan demokratis. Tranformasi sosial disokong oleh Kehadiran Negara yang  tata kelolanya 

sejalan dengan mandat UUD 1945. Pada posisi ini, menjadi penting kiranya dalam proses 

pemberdayaan masyarakat ini ada “Gerakan Desa” sebagai perwujudan kepedulian para 

pihak yang berkentingan terhadap desa untuk bersama-sama dan bergotong royong 

memfasilitasi, mendampingi, membantu, melindungi desa agar tumbuh dan berkembang 

sebagaimana diamantkan dalam Undang-Undang Desa. Desa Membangun Indonesia demi 

tegaknya NKRI.  

  



Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa 
 

 

a. Pendahuluan  

Makna kata “kader” sebagaimana lazim dipahami dalam sebuah organisasi, adalah orang 

yang dibentuk untuk memegang peran penting (orang kunci) dan memiliki komitmen dan 

dedikasi kuat untuk menggerakan organisasi mewujudkan visi misinya. Dalam konteks 

desa, Kader Desa adalah “Orang Kunci “ yang mengorganisir dan memimpin rakyat desa 

bergerak menuju pencapaian cita-cita bersama. Kader Desa terlibat aktif dalam proses 

belajar sosial yang dilaksanakan oleh seluruh lapiran masyarakat desa. Kader-kader Desa 

hadir di dalam pengelolaan urusan desa melalui perannya sebagai kepala desa, anggota 

BPD, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), tokoh adat; tokoh agama; tokoh 

masyarakat; tokoh pendidikan; pengurus/anggota kelompok tani; pengurus/anggota 

kelompok nelayan; pengurus/anggota kelompok perajin; pengurus/anggota kelompok 

perempuan. Kader Desa dapat berasal dari kaum perempuan dan laki-laki dalam 

kedudukannya yang sejajar, mencakup warga desa dengan usia tua, kaum muda maupun 

anak-anak. 

Oleh karenanya, representasi warga yang tergabung sebagai “kader” dalam KPMD 

merupakan kumpulan orang yang diharapkan mampu memegang perang penting 

melanjutkan misi rekognisi dan subsidiaritas Desa. KPMD juga merupakan salah satu pelaku 

pendampingan dalam skala lokal Desa yang aktif bekerjasama dengan pendamping 

profesional dan pendamping dari unsur pihak ketiga (LSM, Ormas, Perusahaan, lembaga 

donor dan seterusnya). 

 

b. Kedudukan KPMD 

Dalam Permendesa PDTT No. 3/2015 tentang Pendampingan Desa Pasal 4, menyebutkan 

bahwa pendampingan Desa dilaksanakan oleh pendamping yang terdiri atas: a. tenaga 

pendamping profesional; b. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD); dan/atau c. 

pihak ketiga. KPMD merupakan salah satu pendamping yang berasal dari individu potensial 

sebagai bagian penting dari proses pemberdayaan masyarakat desa.  

Selain itu dalam ketentuan PP Desa maupun Permendesa disebutkan bahwa KPMD 

dipilih dari masyarakat setempat oleh pemerintah Desa melalui Musyawarah Desa untuk 

ditetapkan dengan keputusan kepada Desa. Maknanya semakin terang bahwa KPMD 

merupakan individu yang dipersiapkan sebagai kader yang akan melanjutkan kerja 

pemberdayaan di kemudian hari. Oleh karenanya, kaderisasi masyarakat Desa menjadi 

sangat penting untuk keberlanjutan kerja pemberdayaan sebagai penyiapan warga desa 

untuk menggerakkan seluruh kekuatan Desa. 

KPMD selanjutnya masuk kedalam sistem pendampingan Desa skala lokal dan 

institusi Desa. Pendampingan Desa merupakan mandat Undang-Undang Desa agar 

terdapat sistem pendampingan internal Desa guna menjadikan Desa yang kuat, maju, 

mandiri, dan demokratis. Undang-Undang Desa dan peraturan-peraturan dibawahnya 



menegaskan pendampingan Desa sebagai kegiatan untuk melakukan tindakan 

pemberdayaan masyarakat. Tindakan pemberdayaan masyarakat Desa itu dijalankan secara 

“melekat” melalui strategi pendampingan pada lingkup skala lokal Desa. 

Identitas KPMD semakin jelas bahwa Undang-Undang Desa mengarahkan 

representasi dari kelompok masyarakat Desa setempat untuk giat melakukan 

pendampingan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat skala 

lokal Desa. KPMD versi Undang-Undang Desa merupakan representasi dari warga desa 

yang selanjutnya dipilih dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan oleh Desa setempat untuk 

melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat skala lokal, meliputi tindakan asistensi, 

pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi skala lokal Desa. Istilah yang sekiranya tepat 

untuk menggambarkan KPMD pasca terbitnya Undang-Undang Desa adalah “Kader Desa” 

dan bukan “Kader di Desa”. 

 

c. Tugas dan Tanggung Jawab KPMD 

Peran pendamping desa yang berkedudukan di kecamatan (Fasilitator Kecamatan misalnya) 

mempunyai tugas yang diamanatkan oleh Permendesa No. 3/2015 tentang Pendampingan 

Desa untuk melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa 

dan mendorong terciptanya kader pembangunan Desa yang baru.Tugas pokok 

Pendamping Desa yang utama adalah mengawal implementasi Undang-Undang Desa 

dengan memperkuat proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa. Pendamping 

Desa dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:  

(1) Fasilitasi penetapan dan pengelolaan kewenangan lokal berskala desa dan 

kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul; 

(2) Fasilitasi penyusunan dan penetapan peraturan desa yang disusun secara partisipatif 

dan demokratis; 

(3) Fasilitasi pengembangan kapasitas para pemimpin desa untuk mewujudkan 

kepemimpinan desa yang visioner, demokratis dan berpihak kepada kepentingan 

masyarakat desa; 

(4) Fasilitasi demokratisasi desa; 

(5) Fasilitasi kaderisasi desa; 

(6) Fasilitasi pembentukan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan desa; 

(7) Fasilitasi pembentukan dan pengembangan pusat kemasyarakatan (community 

center) di desa dan/atau antar desa; 

(8) Fasilitasi ketahanan masyarakat desa melalui penguatan kewarganegaraan, serta 

pelatihan dan advokasi hukum; 

(9) Fasilitasi desa mandiri yang berdaya sebagai subyek pembangunan mulai dari tahap 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan desa yang dilaksanakan secara 

partisipatif, transparan dan akuntabel; 

(10) Fasilitasi kegiatan membangun desa yang dilaksanakan oleh supradesa secara 

partisipatif, transparan dan akuntabel; 



(11) Fasilitasi pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). 12. 

Fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga. 13. Fasilitasi 

pembentukan serta pengembangan jaringan sosial dan kemitraan. 

Sebagai kader masyarakat peran dan tugasnya membantu pengelolaan 

pembangunan di desa diharapkan tidak terikat oleh waktu. Jumlah KPMD dengan 

kebutuhan desa dengan mempertimbangkan keterlibatan atau peran serta kaum 

perempuan, kemampuan teknik, serta kualifikasi pendampingan kelompok ekonomi dan 

sebagainya. Namun jumlahnya sekurang-kurangnya dua orang, satu laki-laki dan satu 

perempuan. 

Berikut diuraikan secara rinci tugas KPMD dalam mendampingi Pemerintah Desa dan 

masyarakat. 

 

Mendampingi Pemerintah Desa 

KPMD mendampingi Kepala Desa dalam hal pengorganisasian pembangunan Desa. Kader 

Pemberdayaan Masyarakat Desa melakukan pengorganisasian terhadap:  

(1) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan Desa 

antara lain:  tambatan perahu; jalan pemukiman; jalan Desa antarpermukiman ke 

wilayah pertanian; pembangkit listrik tenaga mikrohidro.  

(2) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan 

antara lain: air bersih berskala Desa; sanitasi lingkungan; pelayanan kesehatan Desa 

dalam bentuk Pos Pelayanan Terpadu atau bentuk lainnya; dan  sarana dan prasarana 

kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.  

(3) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan 

kebudayaan yang meliputi:  taman bacaan masyarakat; pendidikan anak usia dini;  

balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;  pengembangan dan pembinaan 

sanggar seni; dan  sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai 

kondisi Desa.  

(4) Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi yang meliputi:  pasar Desa; 

pembentukan dan pengembangan BUM Desa; penguatan permodalan BUM Desa;  

pembibitan tanaman pangan; penggilingan padi; lumbung Desa; pembukaan lahan 

pertanian; pengelolaan usaha hutan Desa. 

(5) Pelestarian lingkungan hidup yang meliputi:  penghijauan; pembuatan terasering;  

pemeliharaan hutan bakau; perlindungan mata air; pembersihan daerah aliran sungai. 

 

Mendampingi Masyarakat 

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa bertugas untuk menumbuhkan dan 

mengembangkan, serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong. 

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa melibatkan unsur masyarakat, yang meliputi: 

kelompok tani; kelompok nelayan; kelompok pengrajin; kelompok perempuan;  kelompok 



pemerhati dan perlindungan anak; kelompok masyarakat miskin; dan  kelompok-kelompok 

masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa. Pendamping Desa 

bertugas melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa 

dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru. 

 

d. Kriteria KPMD 

Kader pemberdayaan masyarakat desa memiliki peran penting dalam proses 

pendampingan desa. Untuk itu KPMD haruslah orang yang memiliki keriteria tertentu, 

sehingga menjadi dasar bagi masyarakat dan [emerintah desa dalam menentukan KPMD. 

Kriteria   KPMD adalah sebagai berikut :  

(1) Warga desa setempat, dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan; 

(2) Memiliki semangat dan motifasi yang tinggi; 

(3) Jujur, bertanggung jawab dan bersedia bekerja secara sukarela; 

(4) Mempunyai waktu yang cukup dan sanggup melaksanakan tugas-tugasnya; 

(5) Bisa membaca dan menulis; 

(6) Bukan kepala desa atau perangkat desa maupun suami/ istrinya; 

(7) Bukan anggota BPD maupun  suami/istrinya. 

Menjadi seorang KPMD, tak perlu persyaratan pendidikan tertentu. Siapapun orang di 

desa, bisa menjadi KPMD. Memang ada syaratnya, tapi modal utama untuk menjadi KPMD 

adalah jujur, memiliki kemampuan dan keinginan kuat untuk maju, memajukan masyarakat 

dan desanya. Modal lainnya adalah bisa membaca dan menulis, mengenal desanya dengan 

baik, supel/ pandai bergaul dan dikenal baik oleh masyarakatnya. Di beberapa lokasi, ada 

KPMD yang hanya lulusan SD, karena dia dinilai warga memiliki kemampuan tersebut. 

Percaya diri juga menjadi modal penting bagi seorang KPMD. Sebab, hampir setiap 

waktu KPMD harus melakukan sosialisasi dengan warga desa, mulai dari para tetangga, 

tokoh masyarakat, tokoh adat dan agama, hingga Kepala Desa atau para “pejabat” lain di 

desa. Pada umumnya KPMD berasal dari warga desa setempat. Tapi, tak menutup 

kemungkinan pendatang pun bisa menjadi KPMD, asalkan bisa diterima oleh masyarakat di 

desa itu. “Pertama kali saya terpilih menjadi KPMD, sempat tidak percaya diri, karena saya 

tidak lahir dan dibesarkan di desa ini. Apa lagi ada sebagian warga yang menentang 

walaupun saya dipilih berdasarkan pemungutan suara, bukan ditunjuk,” ujar KPMD di Desa 

Poko, Kecamatan Pringkulu, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Untunglah, Kepala Desa dan 

ibunya selalu memberi dukungan, sehingga dia bisa bangkit untuk menjalankan tugasnya. 

Seorang warga desa juga bisa menadi KPMD selama dua atau tiga periode. Faktor 

terpenting mereka bisa terpilih kembali adalah kepercayaan masyarakat yang telah 

melekat. “Saya senang bisa dipercaya sebagai kader untuk kesekian kalinya. Saya belajar 

untuk berani berbicara di depan orang banyak dan tambah percaya diri!” ujar seorang 

KPMD. 



 

e. Proses Pemilihan KPMD 

Pemilihan  KPMD dilakukan melalui musyawarah desa. Pemilihan KPMD bisa dilakukan 

pada saat ada musyawarah desa, misalnya pada saat musyawarah desa perencanaan. Pihak 

pemerintah Desa, perlu menginformasikan  akan kebutuhan tenaga-tenaga potensial dari 

desa yang siap bekerja membantu masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan desa 

secara sukarela. Acuan proses pemilihan  KPMD sebagai berikut: 

 

Persiapan Pemilihan 

(1) mengidentifikasi kebutuhan KPMD dengan melakukan observasi dan wawancara 

kepada tokoh-tokoh masyarakat, Kepala Desa, BPD atau  lembaga desa lainnya;   

(2) menginformasikan  kebutuhan KPMD kepada semua orang dengan secara lisan dan 

tertulis melalui pengumuman yang ditempel di papan informasi. Nama-nama hasil 

identifikasi dan siapa saja yang berminat dan mendaftarkan diri dicatat. 

 

Proses Pemilihan 

(1) Pemilihan KPMD dilaksanakan pada saat  Musdes; 

(2) Sebelum proses pemilihan dilakukan, pendamping dalam pertemuan musyawarah 

desa menginformasikan tentang kriteria, aspek kerelawanan, kejujuran serta tugas 

dan tanggung jawab yang akan diemban oleh KPMD;  

(3) Ajak peserta musyawarah desa untuk menentukan berapa jumlah KPMD (minimal 2 

KPMD, diharapkan untuk  tiap-tiap  dusun ada kader dusun); 

(4) Ajak peserta untuk menentukan kriteria tambahan yang lebih diutamakan yang 

berkaitan dengan  nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan; 

(5) Fasilitasi peserta musyawarah untuk memilih KPMD sesuai kriteria yang telah 

ditentukan dan yang telah disepakati bersama; 

(6) Jumlah KPMD terpilih harus memperhatikan keseimbangan antara kader laki-laki dan 

kader perempuan. 

 

f. Orientasi Baru KPMD 

(1) KPMD mengorganisasikan pembangunan Desa melalui pengembangan kapasitas 

teknokratis dan pendidikan politik. KPMD melakukan pendidikan politik yang 

berorientasi pada penguatan active and critical citizen, yakni warga desa yang aktif, 

kritis, peduli, berdaulat dan bermartabat. Hal ini antara lain merupakan kaderisasi 

yang melahirkan kader-kader baru KPMD yang militan sebagai penggerak 

pembangunan desa dan demokratisasi. 

(2) Pendampingan yang dilakukan KPMD tidak boleh bersifat apolitik, tetapi harus 

berorientasi politik. Kapasitas teknokratis yang diemban oleh KPMD sangat penting 



tetapi tidak cukup untuk memperkuat desa. Karena itu pendampingan oleh KPMD 

harus bersifat politik. 

(3) Para kader yang tergabung dalam KPMD bukan hanya memfasilitasi pembelajaran 

dan pengembangan kapasitas, tetapi juga mengisi “ruang-ruang kosong” baik secara 

vertikal maupun horizontal. KPMD memiliki orientasi untuk mengisi ruang kosong 

yang identik dengan membangun “jembatan sosial” (social bridging) dan jembatan 

politik (political bridging). 

(4) Pendampingan desa secara fasilitatif dari luar tidak cukup dilakukan oleh aparat 

negara dan para pelaku pendampingan profesional, tetapi juga perlu melibatkan 

“pendamping pihak ketiga” (unsur organisasi masyarakat sipil seperti NGOs lokal, 

perguruan tinggi, lembaga-lembaga internasional dan perusahaan).  

(5) Pendampingan yang lebih kokoh dan berkelanjutan jika dilakukan dari dalam secara 

emansipatif oleh kader-kader desa (KPMD). Pendampingan secara fasilitatif oleh 

pendamping profesional maupun pihak ketiga dibutuhkan untuk katalisasi dan 

akselerasi. Namun proses ini harus berbatas, tidak boleh berlangsung berkelanjutan 

bertahun-tahun, sebab akan menimbulkan ketergantungan yang tidak produktif bagi 

KPMD. Selama proses pendampingan, pendekatan fasilitatif oleh pendamping 

profesional dan pihak ketiga harus mampu menumbuhkan kader-kader desa yaitu 

KPMD yang piawai. 

(6) Pendampingan oleh KPMD melakukan intervensi secara utuh untuk memperkuat 

village driven development dan mewujudkan desa sebagai self governing community 

yang maju, kuat, mandiri dan demokratis. KPMD serta isu-isu pemerintahan dan 

pembangunan desa bukanlah segmentasi yang berdiri sendiri, tetapi semuanya 

terikat dan terkonsolidasi dalam sistem desa. Sistem desa yang dimaksud adalah 

kewenangan desa, tata pemerintahan desa, serta perencanaan dan penganggaran 

desa yang semuanya mengarah pada pembangunan desa untuk kesejahteraan warga. 

(7) Pendampingan tidak bersifat seragam dan kaku tetapi harus lentur dan kontekstual. 

 

g. Peningkatan Kapasitas KPMD 

Pendamping Desa bertanggung jawab atas peningkatan kapasitas KPMD. Untuk itu, 

Pendamping Desa perlu melakukan penjajakan kebutuhan pelatihan bagi KPMD yang ada 

di wilayah kerjanya. Kaderisasi tidak identik dengan pendidikan dan pelatihan, namun juga 

membuka ruang-ruang publik politik dan mengakses pada forum musyawarah desa, yang 

membicarakan dan memperjuangkan kepentingan warga. 

Dalam konteks kaderisasi desa, kekhawatiran beberapa pihak tentang potensi 

kegagalan dalam implementasi Undang-Undang Desa adalah titik awal untuk merumuskan 

pola pembentukan dan pengembangan kader desa. Di satu sisi, sikap negatif dapat 

diterima sebagai penanda kewaspadaan terhadap peluang korupsi dana publik yang 

didistribusikan ke desa. Di sisi yang lain, sikap negatif menjadi penanda untuk mengubah 

pola pendampingan yang sebelumnya rata-rata kurang sensitif terhadap eksistensi Kader 



Desa sebagai “Orang Kunci” dalam proses penguatan Desa sebagai self governing 

community.  

Keberadaan kader desa yang berasal dari warga desa itu sendiri berkewajiban untuk 

melakukan “upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan 

meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta 

memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan 

pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat 

Desa”. 

Pengembangan kapasitas Kader Desa dapat diarahkan oleh para pendamping 

profesional (eksternal) melalui langkah-langkah sebagai berikut:  

(1) Memfasilitasi pembentukan pusat kemasyarakatan (community center) dengan 

melibatkan KPMD sebagai ruang publik untuk aktivitas bersama dalam rangka 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;  

(2) Memfasilitasi pendayagunaan sarana/prasarana milik desa seperti balai desa, gedung 

olah raga, gedung pertemuan, lapangan olah raga, taman dll untuk dijadikan sebagai 

tempat/lokasi diselenggarakannya kegiatan-kegiatan pusat kemasyarakatan dengan 

melibatkan KPMD;  

(3) Memfasilitasi unsur-unsur masyarakat seperti tokoh adat; tokoh agama; tokoh 

masyarakat; tokoh pendidikan; perwakilan kelompok tani; kelompok nelayan; 

kelompok perajin; kelompok perempuan; dan kelompok masyarakat miskin untuk 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan pusat kemasyarakatan yang diorganisir oleh 

KPMD;  

(4) Memfasilitasi terbentuknya forum mitra desa dengan KPMD sebagai motor 

penggerak dimana mitra desa tersebut terdiri dari para penggiat pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat desa untuk secara sukarela terlibat dalam kegiatan 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; 

(5) Memfaslitasi forum mitra desa bersama-sama dengan KPMD untuk membentuk 

pusat kemasyarakatan (community center) di kecamatan dan kabupaten/kota; 

(6) Memfasilitasi forum mitra desa bersama-sama dengan KPMD untuk membuat 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat sepeerti penerapan ilmu keagamaan, ilmu 

pengetahuan, teknologi dan/atau seni tertentu untuk menunjang pengembangan 

konsep pembangunan nasional, wilayah dan/atau daerah, pengembangan sistem 

pendidikan dan pengembangan; 

(7) Memfasilitasi kegiatan kemitraan dan pemberdayaan UKM usaha kecil dan menengah 

dengan melibatkan KPMD; dan  

(8) Kegiatan-kegiatan lain yang strategis dalam rangka pengembangan pusat 

kemasyarakatan (community center) sesuai dengan kondisi lokal desa dengan 

melibatkan KPMD. 
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Pendahuluan 

Kegiatan yang dimaksudkan untuk mengatasi pelbagai masalah sosial merupakan aktivitas 
yang sudah lama bertumbuh kembang. Pelbagai organisasi didirikan untuk nenampung 
secara efektif dan efisien kegiatan tersebut, di antaranya dengan mengadopsi ilmu 
manajemen yang dikembangkan oleh dunia bisnis. Bentuk organisasi sosial yang sering 
kita temui di Indonesia adalah yayasan. Ada yayasan yang berhasil dengan baik 
menjalankan misinya, dan ada yang kurang berhasil. Salah satu faktor yang membantu 
yayasan dapat dengan teratur, adil, dan pasti dalam kegiatannya adalah tingkat adopsi 
manajemen untuk kegiatannya. Manajemen organisasi sosial tidak berbeda dari 
manajemen organisasi bisnis, kecuali pada visi dan misinya, yaitu bercirikan kepentingan 
sosial.  
 
Perubahan terjadi di dunia bisnis dalam hal menjawab tantangan baru sehubungan dengan 
perubahan makro yang harus dihadapi. Pengamat bisnis dan manajemen di pelbagai 
negara maju menyimpulkan bahwa manajemen yang dikembangkan sehubungan dengan 
datangnya era industrialisasi akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, sudah tidak dapat 
menjawab lagi tuntutan jaman dengan perubahan yang kini terjadi. Seorang ahli 
manajemen, Peter Drucker dalam bukunya Innovation and Entrepreneurship (1985)ii, 

berdasarkan pengamatannya di Amerika, menyimpulkan bahwa telah terjadi pergeseran 
yang tidak dapat dielakkan dari masa ekonomiberdasarkan-manajemen ke ekonomi –
berdasarkan-kewirausahaan. Misalnya, dalam hal penyediaan lapangan kerja—pencipta 
lapangan kerja yang lama yaitu organisasi besar—bahkan mengurangi tenaga kerjanya, 
sedangkan organisasi baru berskala kecil dan menengah—yang diwarnai oleh 
kewirausahaan dari pendiri dan pemimpinnya— menjadi penyedia lapangan kerja baru. 
 
Perhatian dan upaya mengembangkan wirausaha dan kewirausahaan makin meningkat. 
Hal ini ditandai oleh meningkatnya penelitian dan jumlah insitusi pendidikan yang 
menawarkan program kewirausahaan. Pusat pengembangan kewirausahaan semakin 
bertambah jumlahnya. Salah satu yang sudah cukup lama dan terkenal menjadi pusat 
pengembangan kewirausahaan adalah Babson College di Amerika. Pusat pengembangan 
kewirausahaannya didirikan pada tahun 1978. Saat ini, pusat pengembangan itu dikenal 
sebagai Arthur Blank Center for Entrepreneurship yang diresmikan namanya tahun 1998.iii 
 
Apa yang terjadi dalam aspek transfer ilmu manajemen dari organisasi bisnis ke organisasi 
sosial, dirasakan juga pada bidang kewirausahaan. Penghargaan tahunan kepada 
wirausaha bisnis “unggul” diadakan oleh banyak institusi, di antaranya yang dilakukan oleh 
Ernst and Young, sebuah perusahaan konsultan. Ernst and Young telah menambah jenis 

penghargaan yang diberikannya dengan menobatkan wirausaha sosial sebagai salah satu 
kategori penghargaan. Di Indonesia, penghargaan pada wirausaha sosial itu dimulai dua 
tahun lalu. 



Salah satu tanda pengakuan yang sangat luar biasa pada wirausaha sosial ialah 
terpilihnya Mohammad Yunus, pionir sistem kredit mikro yang ditujukan kepada para 
wanita pengusaha skala mikro,sebagai penerima hadiah Nobel perdamaian tahun 2006 
lalu. Sejumlah organisasi telah berusaha membangun kewirausahaan sosial dalam skala 
dunia, misalnya Ashoka Fellows. Pendapat, hasil penelitian, dan kasus yang telah direkam 

pun mulai bertambah banyak dan dapat menjadi acuan untuk membangun kewirausahaan 
sosial. Inilah suatu bidang yang sangat diperlukan, namun masih dalam tahap awal 
pengembangannya. Mengingat banyaknya 
masalah sosial, sebagai akibat dari ketimpangan pembangunan ekonomi dan keterbatasan 
kemampuan pemerintah mengatasi masalah sosial, merupakan tantangan yang sangat 
nyata bagi dunia akademi, praktisi dan rohaniwan untuk meningkatkan keterlibatan dalam 
mencari jalan keluar masalah sosial yang terjadi di sekitar kita. 
 
 
Evolusi Pengertian Kewirausahaan 

 
Cukup banyak tulisan yang mengemukakan adanya upaya yang sudah cukup lama untuk 
memahami fenomena kewirausahaan. Siapa dan apa yang dilakukan secara khusus oleh 
wirausaha telah mulai dirumuskan sejak tahun 1730 oleh Richard Cantillon. iv Namun, 
hingga saat ini upaya tersebut masih berlangsung, karena kegiatan yang bercirikan 
kewirausahaan tidak hanya terbatas dalam bidang bisnis dengan tujuan mencari laba. 
Yang membuat kewirausahaan menjadi menarik banyak pihak untuk memahaminya ialah 
kontribusi istimewa yang dihadirkan oleh mereka yang melakukan tindakan 
berkewirausahaan. Misalnya, Timmons dan Spinelliv membuat pengelompokan yang 
diperlukan untuk tindakan kewirausahaan dalam enam (6) hal, yakni: 
 
1. Komitmen dan determinasi. 
2. Kepemimpinan. 
3. Obsesi pada peluang. 
4. Toleransi pada risiko, ambiguitas, dan ketidakpastian. 
5. Kreativitas, keandalan, dan daya beradaptasi. 
6. Motivasi untuk unggul. 
 
Dari banyak kasus yang menggambarkan perilaku para wirausaha sosial, misalnya para 
penerima Ashoka Fellows, dapat disimpulkan bahwa keenam hal tersebut di atas dapat 

diadopsi sebagai karakteristik perilaku dan sikap wirausaha sosial. Dengan demikian, 
pengertian kewirausahaan cenderung menjadi makin luas, tidak terbatas hanya pada 
wirausaha bisnis. 
 
Luasnya cakupan kewirausahaan menggugah kemungkinan untuk membuat tipologi 
wirausaha vi. Tidak semua wirausaha bisnis sama tingkat kewirausahaannya. Ada yang 
melakukan tindakan membuat usaha baru sebagai alternatif mengganti jalur sebagai 
karyawan. Tindakan itu bertujuan mencapai keberhasilan untuk bertahan hidup tanpa 
berada dalam organisasi yang dimiliki dan/atau dipimpin orang lain. Di lain pihak, terdapat 
tingkat kompleksitas yang ekstrim dalam berwirausaha, yakni melakukan tindakan 
kewirausahaan dengan tujuan menghasilkan karya yang dapat mengubah dunia. Misalnya, 
Steve Job berobsesi menghasilkan komputer yang mudah dipakai oleh banyak orang 
(personal computer), tidak hanya oleh ahli komputer. Di awal jaman bahasa komputer, 

penggunaan komputer hanya dikuasai oleh sejumlah ahli yang khusus mempelajari 
bahasa komputer tersebut. Gagasan Steve Job ditolak oleh perusahaan tempatnya 
bekerja. Ia memutuskan untuk keluar dan bersama temannya, Steve Wozniak, 
mendirikan perusahaan baru yang terkenal: Apple Computer. 

 



Adanya pemahaman tentang heterogenitas wirausaha mengakibatkan perluasan bidang 
penelitian. Misalnya, kewirausahaan yang dikembangkan oleh mereka yang 
memanfaatkan teknologi tinggi/canggih akan menjadi bidang pengembangan 
“technopreneur”. Munculnya cabang baru dalam kewirausahaan tidak dapat dihindari. 

Adanya organisasi besar dan mapan yang membutuhkan kelincahan dalam berinovasi dan 
berubah, telah menumbuhkan jenis wirausaha di dalam perusahaan. Jenis wirausaha di 
dalam perusahaan disebut “intrapreneur” yang merupakan kependekan “intra corporate 
entrepreneur”. Salah satu bidang kewirausahaan baru yang juga menarik untuk diteliti dan 
dikembangkan adalahwirausaha sosial, yang dikenal pula dengan sebutan “sociopreneur”. 
 
 
Kewirausahaan Sosial 
 
Sebagai bidang yang relatif baru berkembang, akan terdapat sejumlah pendapat yang 
tidak seragam tentang apa itu kewirausahaan sosial dan siapa yang disebut sebagai 
wirausaha sosial. Pendapat atau rumusan yang ada cenderung menggambarkan suatu 
jenis wirausaha sosial yang unggul beserta karakteristik peran dan kegiatannya. 
Berdasarkan temuan adanya pelbagai jenis wirausaha bisnis, sangat dimungkinkan pula 
adanya sejumlah jenis wirausaha sosial. Pada fase ini akan ditelusuri sejumlah rumusan 
kewirausahaan sosial yang telah didefinsikan oleh organisasi dan ahli yang menggumuli 
bidang ini. Misalnya, Ashoka Fellows, 

yang didirikan oleh Bill Drayton tahun 1980, menyebutkan karakteristik kegiatan wirausaha 
sosial sebagai berikut: 
 

1. Tugas wirausaha sosial ialah mengenali adanya kemacetan atau kemandegan 
dalam kehidupan masyarakat dan menyediakan jalan keluar dari kemacetan atau 
kemandegan itu. Ia menemukan apa yang tidak berfungsi, memecahkan masalah 
dengan mengubah sistemnya, menyebarluaskan pemecahannya, dan meyakinkan 
seluruh masyarakat untuk berani melakukan perubahan. 
 

2. Wirausaha sosial tidak puas hanya memberi “ikan” atau mengajarkan cara 
“memancing ikan”. Ia tidak akan diam hingga “industri perikanan” pun berubah. 

 
Kasus bagaimana Mohammad Yunus mengembangkan bank untuk melayani kaum miskin 
merupakan suatu inovasi yang bertentangan dengan kaidah yang umumnya menjadi target 
pasar bank, yaitu mereka yang mampu dan berisiko kecil. Kemacetan akses pada dana 
yang dihadapi oleh kaum miskin telah dipecahkan dengan penyediaan sistem kredit mikro 
yang ditujukan kepada mereka dalam pola kelompok. 
 
Suatu terobosan atas kebuntuan hidup berdampingan antara etnis Cina dengan etnis 
setempat di Medan, telah dilakukan oleh Sofyan Tan, seorang lulusan sekolah dokter, 
dengan mendirikan sekolah di daerah miskin. Sekolah yang muridnya campuran antaretnis 
tersebut, khususnya dari kalangan miskin, merupakan hal yang baru. Menurut Sofyan Tan, 
penduduk miskin lebih sulit berintegrasi dengan etnis lain dibandingkan dengan penduduk 
yang berpendidikan tinggi. Wajarlah bila semula ada yang meragukan kualitas sekolah 
tersebut. Dengan sistem orang tua asuh asal dari etnis lain, sekolah tersebut telah 
menghasilkan lulusan yang mampu masuk ke 
perguruan tinggi negeri yang menjadi kebanggaan sekolah berpredikat sekolah unggulan. 
 
Di website Ashoka Fellow, organisasi ini menyajikan informasi bahwa jumlah anggotanya 
mencapai 1.800 orang di 60 negara. Sofyan Tan adalah salah satu penerima Ashoka 
Fellow. Salah satu misi yang diembannya adalah mengembangkan profesi kewirausahaan 

sosial di dunia. Cara yang dilakukannya ialah mengidentifikasi wirausaha sosial yang 
menonjol, menyediakan dana untuk mendukung orangnya, idenya, dan institusinya. Bidang 



garap kegiatan sosialnya meliputi: pendidikan, lingkungan, kesehatan, hak asasi manusia, 
partisipasi 
masyarakat, dan pembangunan ekonomi. 
 
Gregory Dees, seorang professor di Stanford University dan pakar di bidang 
kewirausahaan sosial menyatakan bahwa kewirausahaan sosial merupakan kombinasi dari 
semangat besar dalam misi sosial dengan disiplin, inovasi, dan keteguhan seperti yang 
lazim berlaku di dunia bisnis. Kegiatan kewirausahaan sosial dapat meliputi kegiatan: a) 
yang tidak bertujuan mencari laba, b) melakukan bisnis untuk tujuan sosial, dan c) 
campuran dari kedua tujuan itu, yakni tidak untuk mencari laba, dan mencari laba, namun 
untuk tujuan sosial.  
 
Hal yang mirip dengan pendapat Dees di atas ditemukan pula dalam pengertian 
kewirausahaan sosial yang dirumuskan oleh Yayasan Schwab, sebuah yayasan yang 
bergerak dalam upaya mendorong kegiatan kewirausahaan sosial. Dalam websitenya 

dijelaskan, wirausaha sosial menciptakan dan memimpin organisasi , untuk menghasilkan 
laba ataupun tidak, yang ditujukan sebagai katalisator perubahan sosial dalam tataran 
sistem melalui gagasan baru, produk, jasa, 
metodologi, dan perubahan sikap. Wirausaha sosial menciptakan organisasi campuran 
(hybrid) yang menggunakan metode-metode bisnis, namun hasil akhirnya adalah 

penciptaan nilai sosial. Untuk pembahasan yang cukup mendalam silakan disimak 
karangan Roger Martin dan Sally Osberg, Social Entrepreneurship: The Case for 
Definition, di Stanford Social Innovation Review, Spring 2007. 

 
Dibandingkan kewirausahaan bisnis, kewirausahaan sosial relatif lebih baru dalam 
perkembangannya. Dengan gencarnya kegiatan pengembangan kewirausahaan di dunia 
pendidikan yang semula memfokus pada tingkat peguruan tinggi untuk menyiapkan 
lulusannya mampu berwirausaha dan tidak menganggur, tetapi kini bahkan mencakup 
dunia pendidikan yang lebih dini, citra kewirausahaan bisnis jauh lebih menonjol alih-alih 
wirausaha sosial. Pengembangan kewirausahaan sebagai disiplin ilmu, oleh Philip 
Wickhamvii, dianalogikan sebagai tahapan “remaja”. Jika demikian, cabang kewirausahaan 
sosial dapat ditempatkan pada fase yang lebih dini, yakni pada tahapan “bayi”. 
 
 
Pengembangan Kompetensi Kewirausahaan Sosial. 

 
Cabang kewirausahaan sosial berinduk pada bidang yang lebih luas, yaitu kewirausahaan. 
Kewirausahaan dikembangkan dengan menggunakan data empiris dari dunia bisnis. 
Sejumlah upaya pengembangan wirausaha bisnis dapat menjadi acuan untuk 
pengembangan wirausaha sosial.  
 
Lihat Gambar 1 tentang model yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan 
kompetensi kewirausahaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gambar 1: 
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Sebagaimana telah diyakini oleh para ahli di bidang pengembangan kewirausahaan, untuk 
terciptanya wirausaha yang profesional, akan lebih cepat dan baik bila tidak diserahkan 
hanya pada satu jalur pengembangan, yaitu pada bakat saja. Ketiga sumber pembalajaran 
di atas: aktif mencoba, belajar dari jejaring sosial, dan belajar dari sumber formal, dapat 
dimanfaatkan. Kasus pengembangan kewirausahaan sosial oleh Kelompok Tani Wanita 
Menur di Desa Wareng, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogjakarta, yang telah direkam 
dalam film dokumenter, dapat menjadi sumber inspirasi. Adanya partisipasi perusahaan 
melalui program tanggung jawab sosial mereka akan mempercepat pemecahan masalah 
sosial yang saat ini mengalami kemacetan atau kemandegan. Tulisan C.K. Prahalad, 
seorang akademisi di The University of Michigan Business School, dalam bukunya: “The 
Fortune at The Bottom of The Pyramid” dapat menjadi sumber inspirasi tentang cara 

perusahaan dan perguruan tinggi berpartisipasi dalam pemecahan masalah sosial. 
Prahalad menulis , bila kita berhenti berpikir bahwa kaum miskin adalah korban atau 
beban, dan mulai menganggap mereka sebagai 
wirausaha yang ulet dan kreatif, peluang besar yang baru akan terbukaviii. 
 
Sejauh penulis ketahui perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan di bidang 
kewirausahaan sosial adalah Asian Institute of Management (AIM), Manila, Filipina, dalam 
program Master in Development Management. Peguruan Tinggi AIM di Manila ini unggul 
dalam menghasilkan kasus untuk pendidikan dan pelatihan, di samping menghasilkan 
model pengembangan suatu masyarakat atau daerah. 
 
Bagaimana dengan perguruan tinggi di Indonesia? Kontribusi dunia pendidikan sangat 
dinantikan dalam pelbagai bentuk, mengingat bidang kewirasusahaan sosial masih dalam 
taraf “bayi”. Misalnya, melalui mempelajari apa yang telah dikembangkan oleh pelbagai 
institusi pendidikan dan pusat kewirausahaan yang sudah lama mempunyai keahlian di 
bidang kewirausahaan sosial di luar Indonesia, kita diharapkan untuk mampu memahami 



apa kemacetan yang terjadi di Indonesia dan upaya pemecahan di tempat lain sebagai 
inspirasi. Perlukah lebih banyak wirausaha sosial untuk merintisnya? 
 
 
Meruntuhkan dan menciptakan sistem secara kreatif 

 
Sebagaimana telah disebutkan di atas, tinggkah laku dan sikap kewirausahaan yang 
istimewa adalah keberaniannya untuk mengubah dan menghadirkan hal yang baru, 
dengan mengambil risiko yang telah diperhitungkan. Istilah yang dapat digunakan tentang 
melakukan perubahan dengan menghadirkan hal yang baru adalah berinovasi. Saat ini 
dikenali bahwa inovasi tidak hanya satu jenis. ix. Inovasi dapat dilakukan dalam hal produk 
atau jasa, dan dapat pula dalam hal proses. Inovasi tidak pula hanya bersifat radikal, tetapi 
juga berskala kecil, dan berkesinambungan, yang sering disebut sebagai kaizen. Kaizen 
adalah metode “penyempurnaan secara berkelanjutan” (kaizen continual improvement) 

yang dikembangkan oleh perusahaan Jepang.x 

 
Dari contoh kasus-kasus kewirausahaan sosial di atas, termasuk kasus yang disajikan 
dalam film Lelakoné Menur, dapat kita temukan bermacam-macam kreativitas individu 

yang dilanjutkan menjadi inovasi produk dan proses. Makin radikal gagasan untuk 
menghadirkan inovasi, makin besar pula sumber daya yang diperlukan. Hambatan yang 
harus dihadapi untuk suatu inovasi sosial yang radikal adalah tembok birokrasi dan 
kenyamanan dari pelaku dalam sistem yang telah ‘mapan’ saat ini. Di negaranya, 
Bangladesh, Mohammad Yunus menghadapi sistem lintah darat. Ia menghadirkan sistem 
perbankan baru bagi masyarakat miskin, khususnya kaum perempuan. Sofyan Tan 
menhadapi pesimisme mereka yang terbiasa mengenali adanya sekolah unggulan bagi 
masyararakat mampu, bukan masyarakat miskin, sehingga ia mengalami banyak kesulitan 
dalam mendapatkan sponsor. “Apakah mungkin ada sekolah berkualitas untuk orang 
miskin?” 
 
Kasus kelompok tani wanita Menur juga menghadapi pelbagai hambatan, di antaranya 
budaya tentang peran wanita sebagai isteri dan ibu rumah tangga.Perubahan yang 
dilakukan oleh ibu-ibu Menur tergolong dalam inovasi yang bersifat tidak sangat radikal, 
tetapi tetap tidaklah bebas dari risiko. Mereka harus secara kreatif menciptakan sistem 
keseimbangan baru. Gagasan baru cara bertani dan berorganisasi yang baik perlu 
dikomunikasikan ke suami agar dapat diterima. 
Tembok yang harus diruntuhkan oleh wirausaha sosial dengan mengadakan inovasi tidak 
sama tingginya. Hal ini mirip dengan apa yang dihadapi oleh wirausaha bisnis yang ingin 
unggul dan harus menghadapi lingkungan dan sistem yang tidak selalu ramah. Salah satu 
contoh menghadapi tembok yang tinggi adalah kasus Steve Job yang ingin menghadirkan 
komputer pribadi (personal computer). Ia harus berhadapan dengan perusahaan raksasa 

komputer pada masa itu. Besar kecilnya inovasi dan risiko yang akan dihadapi merupakan 
bagian yang harus 
diperhitungkan oleh semua wirausahawan. 
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