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BAB I
KEBIJAKAN POKOK
A. Latar Belakang

P

rogram Inovasi Desa (PID) merupakan salah satu upaya Pemerintah
untuk mewujudkan agenda Nawacita dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. PID dimaksudkan
untuk meningkatkan kapasitas Desa sesuai dengan Undang-Undang No 6
Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dalam mengembangkan rencana dan
pelaksanaan pembangunan Desa secara berkualitas agar dapat meningkatkan
produktivitas masyarakat dan kemandirian ekonomi serta mempersiapkan
pembangunan sumber daya yang memiliki daya saing. PID dilaksanakan oleh
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
(Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi) melalui kerjasama dengan Satuan
Kerja Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi
(Satker P3MD Provinsi), dengan dukungan pendanaan dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pelaksanaan PID didukung dengan upaya-upaya peningkatan kapasitas desa
melalui kegiatan Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID) dengan
fokus pada bidang Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan,
Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Infrastrukur Desa.
Pelaksanaan PID terdiri atas 3 (tiga) komponen utama, yaitu:
1. Pengelolaan
Pengetahuan
Inovasi
Desa
(PPID),
yaitu
kegiatan
pendokumentasian,
penyebarluasan
dan
pertukaran
praktek
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dengan tujuan
memberikan inspirasi kepada Desa untuk memperbaiki kualitas
perencanaan dan pembangunan Desa;
2. Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) agar Desa
mendapatkan jasa layanan teknis yang berkualitas dari lembaga
profesional dalam mewujudkan komitmen replikasi atau adopsi inovasi,
serta perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa secara regular;
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM), dimaksudkan agar
masyarakat desa-desa memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk
peningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.
Untuk menjadi pedoman teknis pelaksanaan PID termasuk didalamnya
komponen program PPID, P2KTD dan PSDM, maka diterbitkan Petunjuk
Teknis Operasional (PTO) oleh Direktorat Jenderal Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PPMD), Kementerian Desa, PDT dan
Transmigrasi.
B. Tujuan
1. Tujuan Umum
PID
bertujuan
untuk
meningkatkan
kapasitas
desa
dalam
mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa yang
bersumber dari Dana Desa (DD) secara lebih berkualitas melalui
pengelolaan pengetahuan dan inovasi desa, replikasi dan/atau adopsi
kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang inovatif,
dukungan
layanan
lembaga-lembaga
P2KTD
serta
peningkatan
pengetahuan dan ketrampilan desa-desa agar memperoleh akses dan
kualitas pendidikan dan keserhatan dasar.
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2. Tujuan Khusus:
2.1.

Meningkatkan efektivitas penggunaan dana di desa melalui proses
pengelolaan pengetahuan secara sistematis, terencana dan
partisipatif;

2.2.

Meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa dalam merencanakan dan
melaksanakan
kegiatan
pembangunan
dan
pemberdayaan
masyarakat desa secara lebih inovatif dan berkualitas;

2.3.

Memfasilitasi peningkatan kapasitas desa melalui layanan jasa
P2KTD untuk mewujudkan replikasi atau adopsi kegiatan inovasi
desa.

2.4.

Meningkatkan kapasitas kelembagaan Kader Pemberdayaan
Masyarakat Desa (KPMD dan Kader Pembangunan Manusia (KPM)
dalam rangka pemenuhan kebutuhan layanan sosial dasar
masyarakat desa.

C. Lokasi dan Alokasi
Lokasi dan alokasi Dana Bantuan Pemerintah PID Tahun Anggaran 2019
untuk komponen program Pengelolaan Pengetahuan Inovasi Desa (PPID),
Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) dan komponen program
prioritas Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (PSDM) bidang
pendidikan dan kesehatan masyarakat, tercantum dalam Lampiran II
Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah PID Tahun Anggaran 2019,
yang diterbitkan oleh Ditjen PPMD, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.
Lokasi dan alokasi dana bantuan tersebut, sebagai berikut:
1. Lokasi
1.1.

Lokasi PID khususnya untuk komponen PPID dan P2KTD
dilaksanakan di 33 provinsi (kecuali Provinsi DKI Jakarta), 434
kabupaten/kota dan di 6.484 kecamatan;

1.2.

Lokasi PID khususnya untuk prioritas PSDM bidang pendidikan dan
kesehatan masyarakat, dilaksanakan di 33 provinsi (kecuali Provinsi
DKI Jakarta), 159 kabupaten/kota dan 2.916 kecamatan.

2. Alokasi
Pengalokasian Dana Bantuan Pemerintah PID Tahun Anggaran 2019
dilakukan di tiap kecamatan secara proporsional, berdasarkan nilai
kecukupan alokasi secara keseluruhan.
Alokasi Dana Bantuan Pemerintah PID khusus untuk komponen program
PSDM berbeda antara lokasi prioritas dan non prioritas. Penetapan alokasi
dana tersebut didasarkan pada:
2.1.

Jumlah Desa di tiap kecamatan;

2.2.

Tingkat kesulitan dengan dilandasi dari rata-rata jarak jauhnya desa
dengan pusat kecamatan

D. Sasaran dan Target
1. Sasaran
Sasaran kegiatan PID adalah seluruh desa di Indonesia yang ditetapkan
sebagai lokasi pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat (P3MD) oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.
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2. Target
Target pelaksanaan PID memiliki berpedoman pada Tujuan Pengembangan
Proyek atau Project Development Objectives (PDO), serta Indikator Kunci
Keberhasilan atau Key Performance Indicator (KPI) program, sesuai
perjanjian Pemerintah dan Bank Dunia.
Pada 2019, target PDO dan KPI PID adalah sebagai berikut:
2.1.

Meningkatnya
kapasitas
pembangunan Desa:

Desa

dalam

perencanaan

dan

a. Sebanyak 70% Desa memiliki perencanaan pembangunan yang
sesuai dengan prioritas pembangunan lokal;
b. Sebanyak 80% pemanfaat di lokasi program merasa puas bahwa
penggunaan DD sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat;
c. Sebanyak 60% desa memiliki rencana pelaksanaan teknis yang
berkualitas (sesuai RAB kegiatan);
d. Sebanyak 14.000 Desa telah memanfaatkan layanan P2KTD.
2.2.

Desa mengalokasikan Dana Desa untuk mereplikasi kegiatan
inovatif:
a. Sebanyak 60% Desa melaksanakan komitmen replikasi inovasi;
b. Tingkat partisipasi perempuan dalam kegiatan program mencapai
50%;
c. Terdokumentasi dan terdiseminasi 300 kegiatan inovasi Desa
dalam bidang kewirausahaan; 500 kegiatan inovasi dalam bidang
sumberdaya manusia; 500 kegiatan inovasi dalam bidang
infrastruktur Desa.

2.3.

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan forum-forum musyawarah
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, serta kapasitas
pengelolaan pengetahuan dan inovasi desa:
a. Sebanyak 70% kompetensi P2KTD meningkat setelah menerima
pelatihan;
b. Sebanyak 80% Kabupaten memiliki platform pertukaran
pengetahuan dan inovasi desa, termasuk Bursa Pertukaran
Inovasi;
c. Sebanyak 80% peserta Bursa Pertukaran Inovasi mengetahui
prioritas penggunaan dana desa;
d. Sebanyak 60% Desa memiliki data tahunan terkait prioritas
pembangunan desa;
e. Sebanyak 70% peserta Bursa Pertukaran Inovasi merasa terbantu
oleh P2KTD.

E. Prinsip-Prinsip Program Inovasi Desa
Beberapa prinsip yang menjadi dasar pelaksanaan PID sebagai berikut:
1. Partisipatif; Dalam proses pelaksanaannya harus melibatkan peran aktif
masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan, terutama dalam pengambilan
keputusan dan pengawasan, termasuk kelompok masyarakat miskin,
terpinggirkan dan disabilitas;
2. Transparansi dan Akuntabilitas; Masyarakat memiliki akses terhadap
segala informasi kegiatan dan pendanaan, pelaksanaan kegiatan dapat
dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun
administratif;
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3. Kolaboratif; Semua pihak yang berkepentingan dalam kegiatan
pembangunan di Desa didorong untuk bekerjasama dan bersinergi dalam
menjalankan kegiatan yang telah disepakati;
4. Keberlanjutan; kegiatan yang dilakukan memiliki potensi untuk
dilanjutkan secara mandiri, serta mendorong kegiatan pembangunan yang
berkelanjutan dan ramah lingkungan;
5. Keadilan dan Kesetaraan Gender; Masyarakat, baik laki-laki maupun
perempuan memiliki kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan dan
dalam pengelolaan program, serta dalam menikmati manfaat kegiatan
pembangunan;
6. Profesional; masyarakat dan desa memperoleh peningkatan kapasitas
teknis secara profesional ksesuai standar safeguard dan peraturan yang
berlaku.
F. Ketentuan Dasar
1. Alokasi Dana Bantuan Pemerintah PID untuk setiap kecamatan ditetapkan
berdasarkan jumlah desa dan tingkat kesulitan. Lokasi dan alokasi Dana
Bantuan Pemerintah PID, ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal
PPMD tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Program Inovasi Desa
Tahun Anggaran 2019;
2. Dana Bantuan Pemerintah PID dikelola oleh kelompok masyarakat yang
berkedudukan di kecamatan yang disebut Tim Pelaksana Inovasi Desa
(TPID);
3. Pengaturan pengelolaan, pencairan, penyaluran, penggunaan dan
pertanggungjawaban Dana Bantuan Pemerintah PID, berpedoman pada
Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelolaan Bantuan Pemerintah PID Tahun
Anggaran 2019 yang diterbitkan melalui Keputusan Direktur Jenderal
PPMD Tahun Anggaran 2019.
4. Kriteria dan Batasan Kegiatan Inovatif
Kriteria dan batasan ini digunakan sebagai referensi untuk
mengidentifikasi serta melakukan penilaian atas berbagai kegiatan
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang masuk dalam
kategori inovatif. Kriteria dan batasan kegiatan inovatif dimaksud adalah:
4.1.

Kategori
kegiatan
pembangunan
di
bidang
infrastruktur,
kewirausahaan dan pengembangan ekonomi lokal serta sumber daya
manusia yang merupakan cara atau metode yang berbeda untuk
menjawab permasalahan yang dihadapi desa di bidang-bidang
prioritas tersebut dan telah terbukti berhasil memberi manfaat
secara luas bagi masyarakat dan diketahui oleh masyarakat;

4.2.

Kegiatan atau cara-cara yang berbeda yang berhasil mendorong
terwujudnya kegiatan pembangunan berkualitas, serta mendorong
partisipasi dan gotong-royong masyarakat dalam pembangunan;

4.3.

Kegiatan atau cara-cara yang berbeda dalam pengembangan sistem
yang berdampak terhadap peningkatan ekonomi dan sosial budaya;

4.4.

Kegiatan pembangunan yang memiliki nilai keunikan karena
mengadopsi unsur budaya/potensi dan kearifan lokal dengan
pemanfaatan yang lebih luas serta memiliki nilai keberlanjutan;

4.5.

Kegiatan yang mempunyai sifat kebaruan atau penggabungan unsur
baru dengan yang sudah ada dan memberikan perubahan yang
signifikan dari cara-cara sebelumnya dan memiliki nilai
keberlanjutan;
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4.6.

Kegiatan pembangunan yang dikembangkan dengan menyesuaikan
terhadap kondisi geografis, keberadaan sumberdaya dan fasilitas
yang tersedia;

4.7.

Bukan kegiatan berbasis teknologi tinggi yang memerlukan biaya
tinggi atau ciptaan teknologi baru.

5. Sanksi
Sanksi adalah salah satu bentuk pemberlakuan kondisi yang dikarenakan
adanya pelanggaran atas peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan
dalam program. Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung
jawab berbagai pihak terkait pengelolaan program. Sanksi dapat berupa:
5.1.

Pemberhentian program termasuk dana Bantuan Pemerintah PID,
apabila kecamatan atau desa menyalahi prinsip-prinsip dan
menyalahgunakan dana atau wewenang, serta tidak ada tanggung
jawab penyelesaian dari pelaku;

5.2.

Sanksi hukum yaitu sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku bagi yang melakukan penyalahgunaan
dana dan wewenang.
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BAB II
PELAKU-PELAKU PROGRAM
Pelaku utama PID Tim Inovasi Kabupaten/Kota (TIK) di tingkat Kabupaten dan
Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) di tingkat kecamatan. Pelaku-pelaku PID
ditempatkan disetiap tingkatan struktural pemerintahan mulai dari desa hingga
pusat. Pelaku-pelaku tersebut ditugaskan untuk memberikan pendampingan
teknis dalam mengawal pelaksanaan program sesuai PDO dalam rangka
pencapaian target KPI yang telah ditetapkan.
A. Pelaku di Desa
Pelaku di desa adalah pelaku-pelaku program yang berkedudukan di desa
dengan perannya masing-masing dalam pelaksanaan PID. Pelaku di desa
meliputi:
1. Kepala Desa
Peran Kepala Desa adalah sebagai pembina dan pengendali pelaksanaan
PID di desa. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
memastikan realisasi replikasi atau adopsi komitmen kegiatan inovatif,
menyusun regulasi desa yang mendukung pelaksanaan PID.
2. Badan Permusyawarahan Desa
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lainnya mengawasi
proses tahapan PID di desa, terutama realisasi komitmen desa dalam
replikasi inovasi, berpartisipasi dalam Bursa Pertukaran Inovasi serta
memberikan saran kepada Kepala Desa dalam menentukan komitmen
replikasi (Kartu Komitmen) sesuai prioritas kebutuhan desa/ masyarakat.
3. Pendamping Lokal Desa
Pendamping Lokal Desa (PLD) merupakan kepanjangan tangan dari
Pendamping Desa (PD) dan TPID di tingkat Desa. Tugas utama PLD adalah
berkoordinasi dengan PD, TPID, KPMD dan KPM untuk segala kegiatan
terkait PID di desa-desa lokasi tugasnya. Selain itu, PLD bertugas
membantu PD dan TPID untuk:
3.1.

Melakukan sosialisasi PID kepada Desa dan masyarakat;

3.2.

Mendorong pastisipasi Desa dan masyarakat dalam keseluruhan
tahapan PID;

3.3.

Berpartisipasi aktif dan memastikan desa-desa di wilayahnya
mengikuti MAD dan Bursa Pertukaran Inovasi;

3.4.

Mengidentifikasi
tugasnya;

3.5.

Melengkapi data-data kegiatan inovatif yang dibutuhkan dalam
rangka capturing awal;

3.6.

Mendorong dan memastikan desa-desa di lokasi tugasnya
merealisasikan komitmen replikasi dalam RKPDesa dan APBDesa
serta mengajukan kebutuhan dukungan P2KTD jika perlu;

3.7.

Mengawal pelaksanaan replikasi atau adopsi inovasi oleh desa-desa
di lokasi tugasnya;

3.8.

Membuat laporan pelaksanaan PID.

kegiatan-kegiatan

inovatif

di
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4. Kader Pembangunan Manusia
Kader Pembangunan Manusia (KPM) merupakan kader yang ditempatkan
khusus di desa-desa yang menjadi lokasi prioritas Pengembangan Sumber
Daya Manusia (PSDM). KPM memiliki peran memastikan tersedianya
kegiatan pelayanan sosial dasar bidang kesehatan dan pendidikan di desa,
serta memastikan masyarakat terutama Ibu hamil dan bayi
di bawah dua tahun (Baduta) memperoleh layanan tersebut secara
konvergen.
Secara rinci, KPM bertugas:
4.1. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap stunting melalui
pengukuran tinggi badan baduta untuk mendeteksi dini stunting
dengan tingkat pertumbuhan;
4.2. Mengidentifikasi sasaran 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)
melalui peta sosial desa dan Pengkajian Kondisi Desa (PKD);
4.3. Memfasilitasi desa untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa
dalam RKPDesa dan APBDesa untuk intervensi stunting;
4.4. Mendukung desa dan masyarakat untuk memantau dan memastikan
konvergensi lima paket layanan pada rumahtangga 1000 HPK
menerima dan melaporkan hasilnya;
4.5. Bekerjasama dengan PLD, PD dan TPID dalam mengidentifikasi
kegiatan-kegiatan inovatif di bidang PSD dan upaya penanggulangan
stunting;
4.6. Melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam rangka capturing awal.
B. Pelaku di Kecamatan
1. Camat
Camat atas nama Bupati berperan sebagai Pembina PID di wilayah
Kecamatan serta bertugas membuat Surat Penetapan Camat (SPC) untuk
penetapan TPID. Sebagai Pembina, Camat memberikan saran-saran atas
pelaksanaan PID dan kinerja TPID, hasil capturing, pelaksanaan replikasi
atau adopsi inovasi oleh desa-desa di wilayah tugasnya, serta melakukan
monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan PID secara menyeluruh.
2. Tim Pelaksana Inovasi Desa
Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) merupakan kelompok masyarakat
pelaksana kegiatan PID yang berkedudukan di kecamatan, dan dipilih
melalui forum MAD yang selanjutnya dikukuhkan oleh Camat a.n
Bupati/Walikota melalui SPC. TPID bertugas dan bertanggung jawab
mengelola Dana Bantuan Pemerintah PID di kecamatan bersangkutan.
2.1.

Kriteria TPID:
a. Tidak terdaftar sebagai pengurus partai politik tertentu;
b. Tidak sedang menjabat sebagai staf inti desa dan kecamatan;
c. Memiliki dedikasi
kawasan;

tinggi

terhadap

pembangunan

desa

dan

d. Memiliki referensi luas dan minat tinggi dalam kegiatan
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang inovatif;
e. Kreatif dalam mengelola pengetahuan dan inovasi desa;
f. Berasal
dari
perwakilan
keterwakilan perempuan.

desa

dengan
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2.2.

Tugas dan tanggung jawab TPID:
a. Menerima, menyalurkan dan mempertanggungjawabkan hasil
penggunaan Dana Bantuan Pemerintah PID sesuai peruntukkan;
b. Menyosialisasikan PID kepada masyarakat;
c. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PID;
d. Memfasilitasi MAD dan forum-forum pertemuan masyarakat
lainnya;
e. Mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan replikasi atas
komitmen dari BID Tahun 2018 oleh desa-desa di wilayahnya,
melalui:
1) Identifikasi komitmen replikasi yang masuk dalam RKPDesa
dan APBDesa 2019 di setiap desa;
2) Identifikasi desa-desa dan kegiatan yang membutuhkan
layanan P2KTD melalui Kartu Layanan P2KTD;
3) Membuat prioritas kegiatan yang akan dilayani oleh P2KTD
melalui MAD;
4) Membuat RAB kegiatan-kegiatan yang akan dilayani P2KTD
dan mengajukannya kepada Pokja P2KTD-TIK;
5) Memantau
pelaksanaan
kegiatan-kegiatan
kapasitas teknis oleh P2KTD;

peningkatan

f. Mengelola dan menyelenggarakan Bursa Pertukaran Inovasi
tahun 2019 serta mengadovokasi komitmen replikasi oleh desadesa peserta Bursa tahun 2019;
g. Mengawal replikasi atas komitmen dari Bursa tahun 2019 oleh
desa-desa di wilayah kerjanya, agar masuk dalam RKPDesa dan
APBDesa tahun 2020;
h. Memfasilitasi dan memastikan terlaksananya proses pengelolaan
pengetahuan dan inovasi desa dengan baik, terutama
pendokumentasian kegiatan-kegiatan inovatif di wilayah kerjanya,
melalui:
1) Identifikasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat desa yang inovatif dari Kartu IDE yang terjaring
dalam Bursa tahun 2019;
2) Verifikasi dan melengkapi data-data pendukung kegiatan
inovatif yang dibutuhkan untuk dokumen pembelajaran;
3) Melakukan capturing dengan mengisi
pembelajaran yang telah disediakan;

template

dokumen

4) Mengajukan hasil-hasil capturing kepada TIK untuk divalidasi
dan dipilih sebagai menu inovasi lokal atau menu inovasi
nasional.
i. Mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan program;
j. Mengelola kegiatan PSDM;
k. Membuat laporan kegiatan dan laporan keuangan TPID.
2.3.

Susunan Pengurus TPID
Kepengurusan TPID terdiri atas:
a. Ketua, bertugas untuk memimpin tim dalam mengelola
pelaksanaan kegiatan PID termasuk legalisasi pencairan Dana
Bantuan Pemerintah PID dan laporan kegiatan;
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b. Bendahara, bertugas membuat administrasi pengelolaan dan
transaksi
keuangan Dana Bantuan Pemerintah PID, serta
membantu
Ketua
dalam
menyiapkan
laporan
pertanggungjawaban;
c. Bidang Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID),
bertugas
untuk
memfasilitasi
identifikasi,
verifikasi,
pendokumentasian (capturing), pertukaran hasil capturing dari
desa-desa di wilayahnya dan/atau dari tempat lain yang
direkomendasikan oleh TIK;
d. Bidang Verifikasi Inovasi, bertugas memeriksa dan memberikan
rekomendasi kepada MAD bagi desa-desa yang berminat
melakukan replikasi kegiatan inovasi melalui APBDesa;
e. Bidang P2KTD, bertugas untuk mengidentifikasi kebutuhan desa
akan peningkatan kapasitas teknis dalam melaksanakan
replikasi/adopsi kegiatan inovatif, serta pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat desa secara reguler. Secara Bidang
P2KTD bertugas untuk:
1) Melaksanakan identifikasi kebutuhan layanan lembaga P2KTD
oleh desa-desa;
2) Menyusun prioritas dan menetapkan kebutuhan layanan
P2KTD;
3) Menyampaikan hasil identifikasi kebutuhan layanan P2KTD ke
TIK-Pokja P2KTD;
4) Melaksanakan kontrak kerja dengan P2KTD;
5) Memantau
pelaksanaan
kegiatan-kegiatan
kapasitas teknis oleh P2KTD;

peningkatan

6) Menyusun laporan keuangan dan pelaksanaan
P2KTD;

kegiatan

7) Memfasilitasi
pengaduan
pelaksanaan P2KTD.

masalah

dan

penanganan

f. Bidang PSDM bertugas untuk membantu mengelola kegiatan
inovasi pengembangan sumber daya manusia. Bidang ini khusus
untuk lokasi-lokasi pelaksanaan PSDM, dengan tugas sebagai
berikut:
1) Menyelenggarakan
peningkatan
pengembangan sumber daya manusia;
2) Memfasilitasi
PSDM;

kegiatan

monitoring

kapasitas
dan

evaluasi

inovasi
kegiatan

3) Memfasilitasi kegiatan Pra Musrenbang;
4) Menyusun laporan kegiatan.

Petunjuk Teknis Operasional PID Tahun Anggaran 2019

9

TIPS: Bagaimana TPID bekerja dalam pelaksanaan Inovasi Desa?
-

-

Membantu TIK dalam mengidentifikasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
desa yang dinilai inovatif, memverifikasi, dan mendokumentasikan sesuai template Dokumen
Pembelajaran dalam berbagai format;
Membantu menyebarkan (mempublikasikan) inovasi desa dalam berbagai media dan saluran atau
forum yang tersedia;
Memfasilitasi desa-desa/ group/ pihak lain yang berminat mengadopsi atau mereplikasi inovasi dari
desa-desa di wilayah kerjanya atau sebaliknya;
Memfasilitasi desa-desa yang membutuhkan peningkatan kapasitas teknis Desa dalam rangka
mengadopsi atau mereplikasi inovasi;
Bersama dengan PD dan PLD memastikan dan mengawal komitmen replikasi inovasi oleh desa-desa
di wiyalah kerjanya masuk dalam RKPDesa dan APBDesa; dan
Memonitor dan evaluasi kegiatan replikasi atau adopsi inovasi yang dijalankan oleh desa-desa di
wilayah kerjanya.
Melaporkan pelaksanaan kegiatan PID di wilayahnya sebagai pertanggungjawaban

3. Pendamping Desa
Pendamping Desa (PD) yaitu Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) dan
Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) berkolaborasi dengan TPID
dan PLD dalam memfasilitasi seluruh tahapan kegiatan PID di kecamatan
dan desa. Dalam melaksanakan tugasnya, PD koordinasi dengan Tenaga
Ahli
Pemberdayaan
Masyarakat
(TAPM)
Kabupaten/Kota,
serta
berkolaborasi dengan TPID dan PLD untuk:
3.1.

Mensosialisasikan PID di kecamatan dan desa;

3.2.

Meningkatkan partisipasi masyarakat dan para pihak di kecamatan
dan desa untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan PID;

3.3.

Menyiapkan pelaksanaan PID dari proses MAD di tingkat kecamatan
sampai proses membangun komitmen atau replikasi oleh desa-desa
di wilayah kerjanya, serta pertanggung-jawaban program;

3.4.

Memfasilitasi desa dalam menindaklanjuti komitmen replikasi oleh
desa-desa dari hasil Bursa Pertukaran Inovasi pada RKPDesa dan
APBDesa;

3.5.

Melakukan identifikasi kegiatan-kegiatan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat desa yang inovatif sesuai kriteria dan
batasan kegiatan inovatif, termasuk melengkapi kebutuhan data
dalam proses capturing;

3.6.

Mengidentifikasi desa-desa dan kegiatan-kegiatan peningkatan
kapasitas teknis yang dibutuhkan melalui Kartu Layanan P2KTD,
merumuskan, membuat prioritas, dan mengajukannya kepada TIK;

3.7.

Membuat laporan kegiatan.

C. Pelaku di Kabupaten/Kota
1. Bupati
Bupati/Walikota merupakan pembina PID di tingkat Kabupaten/Kota dan
menetapkan TIK melalui Surat Keputusan.
2. Dinas PMD dan OPD Terkait
Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas PMD atau nama lain, bersama
OPD terkait yang merupakan bagian dari TIK, bertanggungjawab
melakukan pembinaan, baik pelaksanaan program, Tenaga Ahli atau
tenaga pendamping, anggaran, dana operasional dan administrasi
program. Secara rinci tugas dan tanggung jawab Dinas PMD serta OPD
terkait, sebagai berikut:
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2.1.

Melakukan sosialisasi PID kepada OPD lain;

2.2.

Menyiapkan rencana kerja dan dukungan teknis pelaksanaan PID;

2.3.

Bersama TIK melakukan pengawasan pelaksanaan PID, verifikasi
dokumen pembentukan TPID sebelum diajukan ke Provinsi dan
verifikasi dokumen permintaan pencairan dan laporan pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah PID dari TPID sebelum diajukan ke
Provinsi;

2.4.

Memfasilitasi kegiatan dan anggaran yang diperlukan oleh TIK
terkait pelaksanaan Bantuan Pemerintah PID;

2.5.

Menjamin kelengkapan dan keabsahan dokumen pelaksanaan
Bantuan Pemerintah PID dari TPID sebagai bahan audit;

2.6.

Memfasilitasi pembentukan Pokja di PID;

2.7.

Memberikan dukungan regulasi untuk keberlanjutan program;

2.8.

Menyelenggarakan rapat koordinasi PID;

2.9.

Melakukan pembinaan dan pengendalian kepada lembaga P2KTD
dalam memberikan layanan teknis kepada desa;

2.10. Melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan TPID;
2.11. Melaporkan kegiatan PID ke Satker P3MD Provinsi.
3. Tim Inovasi Kabupaten/Kota
Tim Inovasi Kabupaten/Kota (TIK) merupakan pelaksana PID di tingkat
kabupaten/kota. TIK dibentuk dan ditetapkan melalui SK Bupati/Walikota
dan berlaku selama satu tahun anggaran. TIK terdiri dari perwakilan OPD,
akademisi, serta perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
pemerhati kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
yang dinilai inovatif, terutama dalam penggunaan dana desa. Anggota TIK
dipilih/diusulkan oleh instansi terkait dengan mempertimbangkan kualitas
dan kemampuan individu, ketertarikan dalam mengelola pengetahuan atau
inovasi, terutama merekam (mendokumentasikan), menyimpan, serta
menyebarkannya kepada berbagai pihak, baik di lingkungan kabupaten,
antar-kabupaten bahkan lintas provinsi.
3.1.

Tugas Umum TIK:
a. Melakukan sosialisasi PID di lingkungan kerjanya dan tingkat
kabupaten/kota;
b. Mendorong partisipasi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan
program;
c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PID di
wilayah kerjanya sesuai bidang kerja masing-masing;
d. Memastikan pelaksanaan PID di wilayahnya berjalan baik,
mendorong TPID dan P2KTD bekerja dengan baik dalam
mencapai indikator keberhasilan;
e. Memfasilitasi penyelesaian penanganan pengaduan dan masalah
program.
TIK terdiri atas dua Kelompok Kerja (Pokja), yaitu Pokja PPID dan
Pokja P2KTD dengan tugas sebagai berikut:
1) Pokja PPID:


Merencanakan,
pelaksanaan PPID

melaksanakan

dan



Mendorong TPID bekerja dengan baik, terutama dalam
pengidentifikasian, pendokumentasian (capturing), hingga
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pertukaran
kegiatan-kegiatan
Pertukaran Inovasi;

inovatif

melalui

Bursa



Memvalidasi hasil capturing dari Kartu Inovasi Desaku (IDE)
yang difasilitasi TPID untuk dipilih: 1) sebagai Menu Lokal,
dan 2) diusulkan ke Nasional melalui Provinsi sebagai Menu
Nasional;



Menjalankan
percontohan
disepakati/didanai;



Membuat laporan kegiatan.

kegiatan

inovatif

yang

2) Pokja P2KTD

3.2.



Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan
peningkatan kapasitas teknis desa-desa di wilayah kerjanya



Menyelesaikan dan meng-update Direktori P2KTD sesuai
ketentuan



Merekomendasikan P2KTD yang cocok dalam memberikan
peningkatan kapasitas teknis sesuai kebutuhan desa yang
diajukan TPID, baik dalam rangka replikasi/adopsi kegiatan
inovatif maupun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
desa reguler;



Melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan pelaksanaan
kegiatan P2KTD, termasuk pelatihan P2KTD; dan



Menyusun laporan kegiatan.

Komposisi Keanggotaan TIK
a. Pokja PPID beranggotakan:


Bappeda;



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;



Dinas Kesehatan;



Dinas Pendidikan dan Olah Raga;



Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten;



Dinas yang menangani infrastruktur;



Dinas-dinas yang mengani ekonomi (seperti perindustrian,
perdagangan, koperasi dan UMKM, dll);



Dinas-Dinas terkait;



Wakil masyarakat yaitu LSM, perguruan tinggi, Organisasi
Masyarakat yang relevan dan pihak lain yang kompeten

b. Pokja P2KTD beranggotakan:
Sama dengan Pokja PPID ditambah dengan Asosiasi Profesi
dengan track record dan prestasi yang baik
Catatan:


PID dapat menggunakan Tim Koordinasi yang telah ada di
daerah dengan penyesuaian pada tugas, fungsi dan peran nya
sesuai kebutuhan program.



TAPM Kabupaten/Kota membantu dan memfasilitasi kegiatan
TIK, namun bukan merupakan anggota TIK.
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4. Sekretariat TIK
Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TIK, dibentuk Sekretariat
TIK yang dipimpin oleh Sekretaris TIK dan berkedudukan di Dinas PMD
Kabupaten/Kota. Sekretariat TIK memberikan dukungan administrasi
teknis kepada TIK serta bertanggung jawab kepada Ketua TIK.
Pembentukan Sekretariat TIK ditetapkan dengan SK Bupati/ Walikota.
5. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten/Kota
Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten/Kota adalah
team tenaga ahli yang ditempatkan di setiap kabupaten/kota untuk
memfasilitasi pelaksanaan PID dan memastikan tahapan kegiatan PID
berjalan sesuai prosedur dan ketentuan. TAPM maksimal berjumlah enam
orang di setiap kabupaten/kota, yaitu:
5.1.

TAPM Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PMD), Bidang Perencanaan
Partisipatif (PP) dan Bidang Teknologi Tepat Guna (TTG) bertugas
memfasilitasi kegiatan pengelolaan pengetahuan dan inovasi desa.
Salah satu TAPM tersebut dipilih sebagai mentor proses “capturing”
kegiatan inovatif;

5.2.

TAPM Bidang Infrastruktur Desa (ID), Bidang Pengembangan
Ekonomi Desa (PED) dan Bidang Pelayanan Sosial Dasar (PSD)
membantu mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan P2KTD;

5.3.

Bidang Analisis Data dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Tenaga
Analisis Data
Uraian lebih lanjut tentang tugas pokok dan fungsi TAPM, sebagai
berikut:
a. TAPM Bidang PMD, Bidang PP dan Bidang TTG:
1) Menyosialisasikan PID, kemajuan kegiatan dan hasilnya di
bidang pengelolaan pengetahuan dan inovasi desa kepada
masyarakat melalui berbagai forum musyawarah, media, atau
rapat koordinasi;
2) Memfasilitasi pembentukan TIK;
3) Membantu Pokja PPID pada TIK, melakukan koordinasi
dengan pelaku lain, pelaporan kemajuan pengelolaan
pengetahuan dan inovasi desa, rapat koordinasi, serta
mengelola Peluncuran Bursa Inovasi di Kabupaten secara
mandiri;
4) Mengembangkan jaringan pengelolaan pengetahuan dan
inovasi desa dengan stakeholder (government dan corporate);
5) Memberikan peningkatan kapasitas TPID dan pelaku lain
terkait pengelolaan pengetahuan dan inovasi desa;
6) Memfasilitasi penanganan dan pengaduan masalah yang
terkait dengan program;
7) Membuat laporan kegiatan.
b. TAPM Bidang ID, Bidang PSD dan PED
1) Menyosialisasikan PID, kemajuan kegiatan dan hasilnya
terkait P2KTD kepada masyarakat melalui berbagai forum
musyawarah, media, atau rapat korrdinasi;
2) Memfasilitasi pembentukan TIK;
3) Membantu Pokja P2KTD pada TIK dalam mengelola P2KTD
termasuk verifikasi dan update P2KTD, berkoordinasi dengan
pelaku lain, pelaporan kemajuan P2KTD, rakor, orientasi Pokja
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TIK dan P2KTD, serta mengelola Pelunsuran Bursa Pertukaran
Inovasi di Kabupaten secara mandiri;
4) Mengembangkan
jaringan
(government dan corporate);

P2KTD

dengan

stakeholder

5) Memberikan peningkatan kapasitas TPID dan pelaku lain
terkait P2KTD, serta memastikan layanan jasa P2KTD sesuai
dengan kebutuhan dan kondisi desa;
6) Memfasilitasi penanganan dan pengaduan masalah yang
terkait program;
7) TA PSD bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
dan pelaporan PSDM;
8) Membuat laporan kegiatan.
c. Tenaga Analisis Data (TAD)
1) Mengumpulkan data dan informasi pelaksanaan PID secara
berkala di wilayah dampingan, termasuk kegiatan Bursa
Pertukaran Inovasi Desa (BID), replikasi serta penyerapan
dana dekonsentrasi;
2) Melakukan entry data dan analisis data PID;
3) Memfasilitasi penyediaan data dan informasi terkait penilaian
kinerja program (key performance indicators);
4) Mendokumentasikan data dan informasi pelaksanaan PID,
termasuk pencatatan, penyimpanan dan pemeliharaan
dokumen fisik;
5) Menyebarluaskan data dan informasi Program Inovasi Desa di
wilayah dampingannya; dan
6) Melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan data
informasi PID kepada koordinator program kabupaten.

dan

Catatan: keberadaaan tenaga TAD tergantung dari kebijakan
Satker Ditjen PPMD.
D. Pelaku di Provinsi
1. Gubernur
Gubernur merupakan pembina PID di provinsi, pengembangan peran serta
para pihak terutama Dinas PMD dan OPD terkait, pembinaan administrasi
dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat pada seluruh tahapan program.
2. Dinas PMD Provinsi
Tugas Dinas PMD Provinsi sebagai berikut:
2.1. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan, pengelolaan, dan
pengawasan operasional kegiatan dan keberhasilan PID, teknis
administrasi keuangan program, perencanaan, pengorganisasin,
pelaksanaan, hingga pengendalian dan pelestarian kegiatan program;
2.2. Mensosialisasikan PID, berkoordinasi dengan para pihak, terutama
OPD terkait, termasuk rapat rutin bulanan untuk membahas
kemajuan program, masalah-masalah dan penyelesaiannya;
2.3. Mengelola Tenaga Pendamping Profesional dalam hal rekrutmen,
penempatan/ relokasi/ demobilisasi, pengendalian dan evaluasi
kinerja, koordinasi, dukungan administrasi, orientasi, penyediaan
ruang kerja dan fasilitasnya, termausk akses data dan kebijakan,
serta pembinaan dan pengendalian P2KTD;
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2.4. Membuat laporan periodik dan insidentil kepada Gubernur terkait
pelaksanaan PID dan laporan kegiatan program.
3. Tenaga Ahli Program Provinsi
Tenaga Ahli Program Provinsi (TAPP) yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan kegiatan PID di level provinsi sebanyak 3 orang. Namun,
dalam struktur pengelolaan program yang dikelola oleh Kementerian Desa,
PDT dan Transmigrasi, Tenaga Ahli PID Provinsi menjadi satu kesatuan
manajemen dengan Tenaga Ahli P3MD Provinsi, yang selanjutnya disebut
Tenaga Ahli Program Provinsi (TAPP). Tugas dan tanggung TAPP adalah:
3.1. Memimpin suatu gugus manajemen lapangan yang
mengoordinasikan dan mengendalikan PID di lapangan;
3.2. Melakukan pemantauan dan supervisi kegiatan
perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan PID;

akan

sosialisasi,

3.3. Melakukan pemantauan dan supervisi, serta mengoordinasikan
upaya dan tindak lanjut pelestarian kegiatan;
3.4. Mengoordinasikan pengendalian mutu teknis dari seluruh kegiatan
PID di wilayah koordinasinya;
3.5. Memberikan dukungan manajemen
lapangan;

dalam penanganan masalah di

3.6. Melakukan pengendalian fungsional TA dan Tenaga Pendamping
Profesional pada lingkup wilayah kerjanya;
3.7. Membangun tim kerja antar tenaga ahli di wilayah kerjanya;
3.8. Memantau dan melakukan koordinasi penilaian kinerja Tenaga
Pendamping Profesional;
3.9. Mengembangkan jaringan kerja sama, fasilitasi dan komunikasi antar
lembaga, termasuk instansi pemerintah, perguruan tinggi, dunia
usaha, lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain;
3.10. TA PSD Provinsi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
dan pelaporan PSDM;
3.11. Menyampaikan laporan reguler dan insidentil pelaksanaan tugas dan
tanggung jawabnya kepada Konsultan Nasional (KN) PID, serta
melaporkan kemajuan kegiatan beserta kendala di lapangan kepada
KN PID dengan tembusan kepada Sekretariat Program PMD;
3.12. Tenaga ahli PID Provinsi untuk peningkatan kapasitas program
Inovasi Desa Khusus P2KTD memiliki tugas dan tanggungjawab
sebagai berikut:
a. Mengkoordinasikan identifikasi,verifikasi, dan publikasi direktori
P2KTD;
b. Membantu tugas-tugas Satker Dekonsentrasi Provinsi terutama
dalam kegiatan sosialisasi, publikasi P2KTD dan pelatihan;
c. Melakukan pembinaan dan pengendalian TAPM dalam seluruh
proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan P2KTD;
d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap progress dan hasil
pelaksanaan kegiatan P2KTD;
e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan P2KTD.
Detail tentang komposisi serta tugas dan tanggung jawab masingmasing tenaga ahli, tercantum dalam kerangka acuan Tenaga Ahli
Program Provinsi.
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E. Pelaku di Pusat
1. Sekretariat Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
Sekretariat Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (Sekpro PMD)
dipimpin seorang Kepala Sekretariat dengan didukung oleh beberapa
tenaga profesional. Fungsi dan perannya adalah menjaga proses
perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PID secara nasional agar dapat
berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip, kebijakan, prosedur dan
mekanisme PID. Tugas dan tanggung jawab Sekpro PMD adalah.
1.1.

Melakukan supervisi, monitoring, evaluasi pelaksanaan program,
pengendalian terhadap fungsi dan kinerja pendamping dan
konsultan, serta memberikan rekomendasi terhadap kebijakan PID,
termasuk supervisi dan monitoring pelaksanaan PID di lapangan,
serta evaluasi capaian program, termasuk hasil capturing dan
paska-Bursa Pertukaran Inovasi;

1.2.

Menyiapkan manual dan penjelasan teknis terkait pelaksanaan
program;

1.3.

Menyelenggarakan seleksi, penempatan pendamping dan konsultan,
serta pelatihan bagi para pelaku PID, termasuk evaluasi kinerja;

1.4.

Menyoliasisasikan PID melalui seminar dan/atau workshop;

1.5.

Memberikan dukungan dan strategi penanganan pengaduan
masalah yang berdampak luas pada masyarakat, serta tindak lanjut
penanganannya;

1.6.

Memberikan masukan teknis dan manajemen dalam perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan sebagai landasan
keputusan Ditjen PPMD.

2. Konsultan Nasional
Konsultan Nasional (KN) adalah tim tenaga ahli program di tingkat pusat,
dengan lingkup wilayah kerja secara nasional (mencakup semua
wilayah/provinsi/ kabupaten/kecamatan dan desa) dan dikoordinir oleh 1
orang Koordinator Program (Program Leader). Tugas dan tanggung jawab
KN adalah:
2.1.

Menyusun strategi, mengelola dan menyosialisasikan PID kepada
parapihak;

2.2.

Menyusun strategi peningkatan partisipasi dan dukungan parapihak
dalam PID;

2.3.

Menyusun strategi dan memastikan kegiatan PPID berjalan di
berbagai jenjang, menghasilkan dokumen pembelajaran yang
terverifikasi, valid dan memenuhi kaidah safeguard;

2.4.

Menyusun strategi dan memastikan kegiatan P2KTD berjalan baik;

2.5.

Mengawal dan mengendalikan terciptanya platform pertukaran
pengetahuan, komunikasi informasi dan edukasi (KIE), baik secara
konvensional maupun digital, sistem dan aplikasi pengelolaan
pengetahuan;

2.6.

Menyusun strategi dalam mendorong realisasi komitmen replikasi
masuk ke dalam perencanaan regular desa dan APBDesa yang
mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan
bidang infrastruktur, ekonomi lokal dan sumberdaya manusia;

2.7.

Membuat laporan kegiatan secara berkala.

Detail tentang komposisi serta tugas dan tanggung jawab masing-masing
tenaga ahli, tercantum dalam kerangka acuan Konsultan Nasional PID.
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BAB III
ALUR TAHAPAN PROGRAM INOVASI DESA
Alur tahapan pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID) pada Tahun Anggaran
2019, pada prinsipnya tidak mengalami perubahan mendasar, kecuali
penyesuaian-penyesuaian khususnya pada fokus pelaksanaan kegiatan.
A. Fokus Pelaksanaan PID Tahun Anggaran 2019
Fokus pelaksanaan PID Tahun Anggaran 2019, diutamakan untuk:
1. Menindaklanjuti sejumlah capaian yang telah dilaksanakan pada tahun
2018 guna mencapai Tujuan Pengembangan Proyek atau Project
Development Objective (PDO) dan Indikator Kunci Keberhasilan atau Key
Performance Indicator (KPI), yakni:
1.1.

Menyosialisasikan secara terus-menerus PID kepada para pihak di
berbagai jenjang;

1.2.

Mengevaluasi pelaksanaan PID tahun 2018 serta menyusun
perencanaan kegiatan program dan pembangunan melalui forumforum musyawarah;

1.3.

Mengawal dan menindaklanjuti hasil-hasil dari Bursa Inovasi Desa
2018, terutama komitmen replikasi atau adopsi oleh setiap desa
berdasarkan Kartu Komitmen, pendokumentasian Inovasi Desaku
(IDE) dari setiap desa yang terjaring melalui Kartu IDE;

1.4.

Mengidentifikasi dan memastikan ketersediaan P2KTD;

1.5.

Peningkatan kapasitas bagi masyarakat dan pelaku program;

2. Menjalankan kegiatan Tahun Anggaran 2019 sesuai Alur Tahapan Program
pada Gambar 1;
3. Pelembagaan
program,
terutama
pelembagaan
kegiatan-kegiatan
pengelolaan pengetahuan dan inovasi desa di tingkat desa melalui advokasi
pengembangan dan peluncuran berbagai kebijakan di berbagai jenjang.
Dengan demikian, kegiatan-kegiatan pengelolaan pengetahuan dan inovasi
desa
termasuk
pendokumentasian,
pertukaran
inovasi
dan
penyelenggaraan Bursa Pertukaran Inovasi dapat dikembangkan di daerah,
terutama di desa-desa secara mandiri dan berkesinambungan.
Gambar 1. Perencanaan PID dan Perencanaan Regular

B. Tindak Lanjut Hasil Kegiatan
Pelaksanaan PID yang merupakan tindak lanjut dari hasil dan pencapaian
kegiatan pada PID tahun sebelumnya. Kegiatan setiap tahun pelaksanaan PID
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harus berdasarkan pada pelaksanaan program tahun sebelumnya, yang
meliputi:
1. Evaluasi capaian
PID tahun
sebelumnya dan
merencanakan
kegiatan tahun
berjalan

- TIK dengan dibantu TAPM, mengundang pelaku
program di kabupaten/kota, kecamatan, dan
desa melakukan rapat koordinasi TIK dan
evaluasi pelaksanaan/ capaian PID tahun
sebelumnya sebagai persiapan;
- TPID
menyelenggarakan
evaluasi
serta
perencanaan di kecamatan, termasuk prioritas
usulan kegiatan dan RAB atas kegiatan yang
akan didanai pada tahun 2019;
- Jika TIK dan TPID belum terbentuk, TAPM dan
PD memfasilitasi pembentukan TIK dan TPID.
2. Mendokumentasikan - Pokja PPID bersama TPID menyiapkan dan
Inovasi Desaku
mengelompokkan Inovasi Desaku (IDE) dari
(IDE):
Kartu IDE hasil BID tahun sebelumya untuk
diidentifikasi bobot inovasinya, dan selanjutnya
diserahkan kepada TPID untuk di-capture
dengan memastikan bahwa inovasi yang telah
disampaikan adalah kegiatan yang telah
dilakukan oleh desa dan terbukti berhasil, bukan
usulan atau gagasan baru;
- PLD membantu mengumpulkan tambahan poinpoin informasi Inovasi Desaku hasil “identifikasi”
TIK untuk di-capture oleh TPID dengan
menggunakan
format/template
dokumen
pembelajaran yang telah disediakan.
3. Mengawal
- Pokja PPID menyiapkan dan mengelompokkan
Pelaksanaan
Komitmen
Replikasi
oleh
desa-desa
di
Replikasi
wilayahnya dari Kartu Komitmen hasil Bursa
tahun sebelumnta, per kecamatan dan per
bidang kegiatan;
- TPID
Bersama
PD/PLD
mengidentifikasi
Komitmen Replikasi (dari Pokja PPID) yang sudah
masuk RKPDesa tahun berjalan, dan yang
masuk APBDesa tahun berjalan;
4. Identifikasi
- Pokja P2KTD memastikan ketersediaan Direktori
Kebutuhan Layanan
P2KTD untuk wilayahnya dan memverifikasi
P2KTD
ulang;
- TPID mengidentifikasi kebutuhan layanan P2KTD
dari setiap desa melalui Kartu Kebutuhan
P2KTD, dilanjutkan dengan membuat Daftar
Prioritas Kegiatan P2KTD, menyiapkan RAB
untuk kegiatan P2KTD, mengajukan usulan
kegiatan P2KTD kepada TIK-Pokja P2KTD, hingga
memfasilitasi
terlaksananya
kegiatan
peningkatan kapasitas desa oleh P2KTD.
C. Musyawarah Antar Desa I
PD berkoordinasi dan memfasilitasi Camat untuk melaksanakan Musyawarah
Antar Desa (MAD) I. Forum MAD dilaksanakan secara swadaya dengan
dihadiri oleh perwakilan seluruh desa (minimal tiga orang perwakilan desa,
yaitu
Kepala
Desa,
Unsur
BPD,
tokoh
masyarakat,
dengan
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mempertimbangkan keterlibatan perempuan minimal dua orang). MAD I juga
melibatkan Kepala Seksi (Kasi) PMD dan perwakilan Unit Pelaksana Teknis
Daerah (UPTD) tingkat kecamatan yang relevan seperti Puskesmas, UPTD
Pendidikan, PU kecamatan, dan lain-lain.
1. Tujuan Pelaksanaan MAD - I:
1.1.

Menyosialisasikan kembali PID;

1.2.

Menyampaikan kemajuan kegiatan dan penggunaan dana PID tahun
sebelumnya;

1.3.

Menetapkan TPID lama sebagai TPID tahun berjalan, kecuali jika
terdapat penggantian personil;

1.4.

Menetapkan kepanitian Bursa Pertukaran Inovasi tahun berjalan.

2. Hasil dan Keluaran MAD - I:
Hasil dan keluaran MAD - I adalah Berita Acara MAD dan hasil perumusan
kegiatan yang terdiri atas:
2.1.

Kemajuan kegiatan dan hasil evaluasi PID tahun lalu;

2.2.

TPID tahun berjalan;

2.3.

Panitia Pelaksana Bursa Pertukaran Inovasi.

TPID selanjutnya akan melakukan rapat terpisah untuk menyusun
rencana kegiatan PID tahun berjalan, termasuk tindak lanjut dari kegiatan
tahun sebelumnya, Bursa Pertukaran Inovasi tahun berjalan, prioritas
usulan kegiatan dan RAB tahun berjalan.
D. Persiapan Bursa Pertukaran Inovasi
Bursa Pertukaran Inovasi atau sebelumnya dikenal dengan Bursa Inovasi
Desa, merupakan bagian penting pelaksanaan PID, yakni sebagai ruang
untuk pertukaran pengetahuan kegiatan-kegiatan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat desa yang dinilai inovatif, sehingga Desa
medapatkan referensi bagi kegiatan pembangunan yang menggunakan dana
desa.
Persiapan pelaksanaan Bursa Pertukaran Inovasi meliputi:
1. Capturing
PID menyediakan Dana Bantuan Pemerintah sebagai Dana Operasional
Kegiatan (DOK) untuk kegiatan capturing. Capturing merupakan kegiatan
mendokumentasikan Inovasi Desaku (IDE) yang diinformasikan oleh
sejumlah desa dalam BID tahun sebelumnya melalui Kartu IDE. Hasil
capturing akan menjadi menu inovasi dalam Bursa Pertukaran Inovasi
tahun berjalan, baik menu lokal ataupun menu nasional.
1.1. TIK-Pokja PPID bersama TPID menyiapkan dan mengelompokkan
IDE dari Kartu IDE hasil Bursa tahun sebelumnya untuk
diidentifikasi muatan inovasinya;
1.2. Hasil identifikasi diserahkan kepada TPID untuk di-capture dengan
memastikan bahwa inovasi yang telah disampaikan adalah kegiatan
yang telah dilakukan oleh desa dan terbukti berhasil, bukan usulan
atau gagasan baru;
1.3. Capturing dilakukan terhadap IDE yang lolos identifikasi dan
disetujui untuk di-capture oleh masyarakat melalui forum
musyawarah;
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1.4. PLD membantu mengumpulkan tambahan poin-poin informasi IDE
hasil “identifikasi” TIK dengan menggunakan format/ template
dokumen pembelajaran yang telah disediakan;
1.5. Capturing diutamakan dalam bentuk tertulis sesuai format/template
dokumen pembelajaran yang telah disediakan. Capturing dalam
bentuk video dapat dilakukan terhadap dokumen-dokumen
pembelajaran yang dengan muatan inovasi yang kuat dan berskala
Nasional;
1.6. Capturing dikelola oleh TPID dan dapat melibatkan pihak ketiga
(P2KTD) jika benar-benar diperlukan karena tidak dapat disediakan
oleh sumber daya internal Desa;
1.7. Panduan pelaksanaan capturing, akan diterbitkan tersendiri oleh
Unit Kerja Eselon II Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa
(Direktorat PMD), pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PPMD) yang merupakan
turunan langsung dari PTO PID Tahun 2019.
2. Dukungan P2KTD
PID menyediakan Dana Bantuan Pemerintah sebagai Dana Operasional
Kegiatan (DOK) untuk kegiatan peningkatan kapasitas teknis bagi desadesa yang membutuhkan layanan jasa P2KTD secara profesional, baik
dalam rangka replikasi atau adopsi kegiatan-kegatan inovatif, maupun
dalam perencanaan dan pelaksanan pembangunan reguler desa.
2.1.

TIK-Pokja P2KTD memastikan ketersediaan Direktori P2KTD hasil
identifikasi untuk wilayahnya dan memverifikasi direktori tersebut;

2.2.

TPID mengidentifikasi kebutuhan layanan P2KTD dari setiap desa
melalui “Kartu Kebutuhan P2KTD”, dilanjutkan dengan membuat
Daftar Prioritas Kegiatan yang membutuhkan P2KTD dan
diputuskan untuk didanai melalui forum musyawarah;

2.3.

TPID menyiapkan RAB untuk pelaksanaan dukungan P2KTD,
mengajukan usulan daftar prioritas kegiatan kebutuhan P2KTD
beserta kebutuhan dananya kepada TIK-Pokja P2KTD, hingga
memastikan terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas desa oleh
P2KTD profesional termasuk pembuatan kontrak kerja dengan
P2KTD;

2.4.

Panduan pelaksanaan dukungan P2KTD, akan diterbitkan tersendiri
oleh Unit Kerja Eselon II Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa
(Direktorat PMD), pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PPMD) yang merupakan
turunan langsung dari PTO PID Tahun 2019.

3. Komitmen Replikasi Hasil Bursa Tahun Sebelumnya
PID melalui BID tahun sebelumnya menjaring komitmen desa-desa untuk
mereplikasi
dan/atau
mengadopsi
kegiatan
pembangunan
dan
pemberdayaan masyarakat yang dinilai inovatif, sesuai dengan prioritas
pembangunan dan kebutuhan desa. Pada tahun anggaran berjalan,
realisasi replikasi berasal dari komitmen yang dibuat dalam BID tahun
sebelumnya, dimana komitmen tersebut harus masuk dalam RKPDesa
tahun berjalan dan dananya dialokasikan dalam APBDesa tahun berjalan.
3.1. TIK-Pokja PPID menyiapkan dan mengelompokkan Komitmen
Replikasi oleh desa-desa di wilayahnya dari Kartu Komitmen hasil
Bursa tahun sebelumnya, per Kecamatan dan per bidang kegiatan;
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3.2. TPID bersama PD/PLD mengidentifikasi Komitmen Replikasi (dari
TIK-Pokja PPID) yang sudah masuk RKPDesa tahun berjalan, dan
yang masuk APBDesa tahun berjalan;
3.3. TPID memfasilitasi komunikasi antara desa yang akan mereplikasi
dan desa yang memiliki inovasi untuk memperoleh informasi lebih
detil dan jelas;
3.4. TPID bersama PD/PLD memantau dan mengevaluasi pelaksaaan
replikasi oleh Desa.
E. Pelaksanaan Bursa Pertukaran Inovasi
Bursa Pertukaran Inovasi atau dikenal sebagai Bursa Inovasi Desa
merupakan media pertukaran pengetahuan terkait kegiatan pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat desa yang dinilai inovatif. Bursa Pertukaran
Inovasi bukan pameran barang atau bazaar produk-produk hasil Desa.
1. Bursa Pertukaran Inovasi dilaksanakan di kecamatan atau pengklasteran
dan dikelola oleh TPID dengan dukungan TIK;
2. Bursa Pertukaran Inovasi dapat diawali dengan Peluncuran Bursa
Pertukaran Inovasi di Kabupaten/Kota yang dikelola oleh TIK secara
mandiri dengan dukungan dari Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Panduan pelaksanaan Bursa Pertukaran Inovasi, akan diterbitkan
tersendiri oleh Unit Kerja Eselon II Direktorat Pemberdayaan Masyarakat
Desa (Direktorat PMD), pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PPMD) yang merupakan turunan
langsung dari PTO PID Tahun 2019.
F. Mengawal Komitmen Replikasi dari Bursa
Bursa Pertukaran Inovasi diharapkan semakin banyak komitmen desa untuk
mereplikasi dan/atau mengadopsi kegiatan-kegiatan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat desa, yang terjaring melalui “Kartu Komitmen”.
Tindak lanjut paska-Bursa Pertukaran Inovasi diarahkan agar komitmen
tersebut masuk kedalam RKPDesa tahun anggaran berikutnya hingga
memastikan pengalokasian pembiayaan pada APBDesa tahun anggaran
berikutnya.
1. TIK-Pokja PPID menyiapkan dan mengelompokkan Komitmen Replikasi
oleh desa-desa di wilayahnya dari Kartu Komitmen hasil Bursa, per
kecamatan dan per bidang kegiatan;
2. TPID bersama PD/PLD mengidentifikasi Komitmen Replikasi (dari TIKPokja PPID) yang sudah masuk RKPDesa tahun berikutnya dan yang
masuk APBDesa tahun selanjutnya.
G. Musyawarah Antar Desa II
1. Musyawarah Antar Desa (MAD) II diselenggarakan di kecamatan, untuk
penyampaian laporan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Bantuan
Pemerintah PID;
2. Laporan pertanggungjawaban TPID tersebut, selanjutnya disampaikan
kepada TIK yang ditembuskan kepada Satker P3MD Provinsi.
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BAB IV
PEMANTAUAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN
Pemantauan dan pengawasan kegiatan PID dilakukan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota melalui Dinas PMD dan OPD
terkait. Pemantauan dan pengawasan juga dilakukan oleh Tenaga Pendamping
Profesional kabupaten/kota, kecamatan dan desa serta Tenaga Ahli Program
Provinsi khususnya tenaga ahli Inovasi Desa dan masyarakat.
A.

Pemantauan dan Pengawasan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah
1. Pemerintah serta Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan PID;
2. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Dinas PMD
Provinsi dan OPD terkait melakukan pembinaan, pemantauan dan
pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian hasil
kegiatan PID dengan cara:
2.1. Memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan
PID;
2.2. Memberikan umpan balik terhadap laporan pelaksanaan pengelolaan
pengetahuan dan inovasi desa serta layanan teknis yang dilakukan
P2KTD;
2.3. Mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pengelolaan
pengetahuan dan inovasi desa serta P2KTD;
2.4. Memberikan bimbingan teknis
penguatan kelembagaan PID.

terkait

pengorganisasian

dan

3. Pengawasan langsung dilakukan minimal 6 bulan sekali dalam setahun
atau sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran pengawasan;
4. Hasil pengawasan dan pemantauan menjadi dasar pertimbangan untuk
meningkatkan kualitas program dan kegiatan PID serta sebagai bahan
masukan penyusunan regulasi yang menunjang keberlangsungan
pelaksanaan program.
B.

Pemantauan dan Pengawasan oleh Tenaga Ahli dan Pendamping
Profesional
1. Pemantauan dan pengawasan oleh Tenaga Ahli dan Tenaga Pendamping
Profesional dilakukan untuk mendapatkan hasil, yang selanjutnya
digunakan untuk kebutuhan peningkatan kapasitas pelaku dan
kelembagaan PID;
2. Pemantauan dan pengawasan dilakukan minimal setiap bulan dan dapat
dilakukan lebih rutin sesuai kebutuhan perkembangan program di
lapangan;
3. Hasil pemantauan dan pengawasan dilaporkan dalam laporan bulanan
secara berjenjang.

C.

Pemantauan dan Pengawasan oleh Masyarakat
1. Pemantauan dan pengawasan oleh masyarakat difokuskan pada aspek
partisipasi aktif masyarakat desa dalam keseluruhan tahapan
pelaksanaan program.
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Partisipasi aktif masyarakat penting untuk menumbuhkembangkan rasa
kepemilikan terhadap program serta hasil-hasil capaian kegiatan PID;
2. Pemantauan dan pengawasan dititikberatkan pada pada prinsip-prinsip
tata kelola pelaksanaan kegiatan yang transparan, akuntabel dan
partisipatif;
3. Hasil-hasil pemantauan masyarakat disampaikan kepada pelaku-pelaku
program di desa, kecamatan, kabupaten/kota melalui Dinas PMD dengan
tembusan kepada Satker Ditjen PPMD.
D.

Pelaporan
Pelaporan dilakukan secara berkala dan berjenjang sebagai berikut:
1. Pelaporan dilakukan oleh TPID kepada TIK dengan tembusan kepada
Camat. Laporan tersebut dilakukan secara periodik dan/atau sesuai
kebutuhan;
2. Berdasarkan laporan TPID, TIK menyusun laporan dan disampaikan
Satker P3MD Provinsi dengan tembusan kepada Bupati c.q. Dinas PMD
Kabupaten/Kota. Laporan dilakuksan secara periodik dan/atau sesuai
kebutuhan;
3. Berdsarkan laporan-laporan dari TIK, Satker P3MD Provinsi menyusun
laporan untuk selanjutnya disampaikan kepada Satker Ditjen PPMD
melalui Sekpro PMD. Laporan dilakuksan secara periodik dan/atau
sesuai kebutuhan;
4. Mekanisme pelaporan oleh pelaku-pelaku fungsional program sebagai
berikut:
4.1. PD dan PLD menyusun laporan pelaksanaan PID dan disampaikan
kepada TAPM Kabupaten/Kota, dengan tembusan kepada Camat;
4.2. Berdasarkan laporan PD dan PLD, TAPM Kabupaten/Kota menysun
laporan pelaksanaan program dan disampaikan kepada Tenaga Ahli
Program Provinsi (TAPP), dengan tembusan kepada Dinas PMD
Kabupaten/Kota;
4.3. Berdasarkan laporan TAPM Kabupaten/Kota, TAPP dengan
dikoordinir oleh Koordinator Provinsi menyusun dan menyampaikan
laporan pelaksanaan program kepada Konsultan Nasional PID
melalui Program Leader, dengan tembusan kepada Dinas PMD
Provinsi;
4.4. Berdasarkan laporan TAPP, Konsultan Nasional PID dengan
dikoordinir oleh Program Leader, menyusun dan menyampaikan
laporan bulanan kepada Satker Ditjen PPMD khususnya pada Unit
Kerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Sekpro
PMD;
4.5. Laporan pelaksanaan program oleh PD dan PLD, TAPM
Kabupaten/Kota dan TAPP dilakukan secara rutin setiap bulan.
Pelaporan tersebut sewaktu-waktu wajib disediakan sesuai
permintaan dan/atau kebutuhan Pemerintah serta Pemerintah
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
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BAB V
PENUTUP

PTO PID Tahun Anggaran 2019 diterbitkan sebagai pedoman bagi seluruh
pelaku program dari tingkat pusat hingga desa serta pihak-pihak berkompten,
agar dapat memahami filosofi dan teknis operasional pelaksanaan program,
serta menjadi panduan fasilitasi dan pendampingan kegiatan PID.
Apabila dalam pelaksanaanya, terdapat hal-hal penting yang membutuhkan
penjelasan lebih lanjut dapat dikonsultasikan dengan Satker Ditjen PPMD
melalui Konsultan Nasional PID dan Sekpro PMD. PTO PID dapat dilakukan
penyesuaian-penyesuaian apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal
penting dan pokok yang belum diatur.
Jakarta, 31 Januari 2019
DIREKTUR JENDERAL
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

TAUFIK MADJID
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