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KETERBUKAAN INFORMASI UNTUK 

KESEJAHTERAAN DESA

M. FACHRI

Direktur Advokasi dan Kerjasama Desa Perdesaan

Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan



MENGAPA PENGELOLAAN INFORMASI PENTING 

BAGI DESA?

karena Desa “mudah” 

dijadikan objek untuk tujuan

tertentu

- Minimnya SDM ditingkat Desa

- Minimnya pengetahuan tentang

pengelolaan informasi yang benar

- Adanya penyimpangan





KEWAJIBAN PEMERINTAH DESA DALAM 

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

(perki SLIP desa 1/2018)
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- Menetapkan Perdes mengenai keterbukaan

informasi publik

- Mengikuti alur pelayanan informasi publik desa

- Menganggarkan pembiayaan secara memadai

bagi layanan informasi publik desa

- Menyediakan sarana dan prasarana layanan

informasi publik desa

- Menetapkan dan memutakhirkan secara

berkala Daftar Informasi Publik Desa atas

seluruh informasi publik desa yg dikelola

- Menyediakan dan memberikan informasi

publik desa sesuai ketentuan perundang-

undangan yg berlaku

Informasi Publik Desa adalah
informasi yang dihasilkan, disimpan,
dikelola, dikirim, dan/atau diterima
oleh Pemerintah Desa yang berkaitan
dengan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, Pelaksanaan
Pembangunan Desa, Pembinaan
Kemasyarakatan Desa, dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa.



KEWAJIBAN PEMERINTAH DESA 

dalam PELAYANAN INFORMASI 

PUBLIK (perki SLIP desa 1/2018)
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- Pelaksanaan tugas pelayanan

informasi publik di desa dilaksanakan

oleh PPID desa yg ditetapkan oleh 

kepala desa

- Kepala desa merupakan atasan PPID        

desa

- Kepala desa menunjuk dan 

menetapkan sekretaris desa atau

perangkat desa lainnya sebagai PPID 

desa

- PPID desa bertanggungjawab di bidang

layanan informasi publik desa yg

meliputi proses penyimpanan, 

pendokumentasian, penyediaan dan 

pelayanan informasi publik desa



PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK 

DESA (perki SLIP desa 1/2018)
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- Setiap pemohon dapat mengajukan permintaan untuk

memperoleh informasi publik desa kpd PPID desa

secara tertulis atau tidak tertulis

- PPID desa wajib mencatat identitas pemohon

informasi publik desa, subjek dan format informasi

serta cara penyampaian informasi yg diminta oleh 
pemohon

- PPID desa wajib memberikan tanda bukti permintaan
informasi publik desa

- PPID desa wajib menyampaikan pemberitahuan
tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak

diterimanya permintaan

- Badan publik bersangkutan dapat memperpanjang

waktu utk mengirimkan pemberitahuan paling lambat

7 (tujuh) hari kerja berikutnya dgn alasan secara

tertulis

- Setiap pemohon informasi publik desa dapat

mengajukan keberatan secara tertulis kpd atasan
PPID desa dengan beberapa alasan sebagaimana yg

diatur dalam PERKI SLIP 1/2018

- Penyampaian informasi yg melebihi waktu dan alasan

sesuai peraturan dimaksud dapat diselesaikan

musyawarah oleh kedua belah pihak



PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK 

DESA (perki SLIP desa 1/2018)
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- Keberatan diajukan oleh pemohon informasi publik

desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja

- Atasan PPID desa memberikan tanggapan paling 

lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya

keberatan secara tertulis

- Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila

atasan PPID desa menguatkan putusan bawahannya

- Dalam rentang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, 

atasan PPID desa dapat melakukan upaya

musyawarah dlm menanggapi keberatan pemohon
informasi publik desa

- Pemohon informasi atau pihak yang dikuasakan

dapat mengajukan permohonan penyelesaian

sengketa informasi paling lambat 14 (empat belas) 

hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID 

desa apabila tidak puas dgn keputusan

- Penyelesaian sengketa informasi dilakukan di Komisi

Informasi secara berjenjang di tingkat kabupaten/ 
kota dengan catatan apabila pada level dimaksud

belum terbentuk maka dilakukan pada level diatasnya

- Penyelesaian sengketa informasi dilakukan melalui

mediasi dan/atau judikasi non litigasi



Keterbukaan Informasi

sebagai Tindakan 

Kemanusiaan
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UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA

Desa adalah desa dan desa adat 
atau yang disebut dengan nama
lain, selanjutnya disebut Desa,
adalah kesatuan masyarakat
hukum
wilayah

yang memiliki 
yang berwenang

batas
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.

Agar Desa berdaya dalam 
menjalankan kewenangannya, 

Undang-Undang Desa memandatkan 
Desa berhak memperoleh sumber-

sumber pendapatan. Ada 7 sumber 
pendapatan Desa yaitu: PADesa, 

Dana Desa dariAPBN, Alokasi Dana  
Desa (ADD) dariAPBD Kab/Kota,  
bagian dari hasil pajak daerah dan 
retribusi daerah Kabupaten/Kota, 

bantuan keuangan dariAPBD  
Kab/Kota dan/atauAPBD Provinsi,  
hibah dan sumbangan yang tidak 

mengikat dari pihak ketiga, dan lain-
lain pendapatan Desa yang sah
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“pasal 24 UU Desa menyatakan bahwa
asas penyelenggaraan Pemerintahan
Desa salah satunya adalah keterbukaan”

“pasal 26 ayat (4) huruf (f) diatur bahwa
dalam menjalankan tugasnya Kepala
Desa berkewajiban untuk melaksanakan
prinsip tata Pemerintahan Desa yang 
akuntabel, transparan, profesional, 
efektif dan efisien, bersih, serta bebas
dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. huruf
(p) diatur bahwa Kepala Desa juga 
memiliki kewajiban untuk memberikan
informasi kepada masyarakat Desa”

“pasal 27 huruf (d) diatur bahwa dalam
menjalankan hak, tugas, kewenangan, dan 
kewajiban Kepala Desa wajib memberikan
dan/atau menyebarkan informasi
penyelenggaraan pemerintahan secara
tertulis kepada masyarakat Desa setiap
akhir tahun anggaran”

“pasal 68 ayat (1) huruf (a) dinyatakan
bahwa masyarakat desa berhak meminta
dan mendapatkan informasi dari
Pemerintah Desa serta mengawasi
kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, pelaksanaan pembangunan desa, 
pembinaan kemasyarakatan desa, dan 
pemberdayaan masyarakat desa”

“pasal 86 ayat (1) dan ayat (5) yang 
menyatakan bahwa desa berhak
mendapatkan akses informasi melalui
sistem informasi desa yang dikembangkan
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
dan sistem informasi tersebut dikelola
oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses
oleh masyarakat desa dan semua
pemangku kepentingan”

Amanat Keterbukaan dalam UU Desa



PARADIGMA PEMBANGUNAN DESA

SINERGI DESA MEMBANGUN DENGAN PEMBANGUNAN DESA

UNDANG-UNDANG DESA (SEBUAH PERGESERAN PARADIGMA)

PEMBANGUNAN DESA

PendekatanTeknokratis

▪Pelayanan Sosial Dasar
▪Pengembangan Usaha Ekonomi Desa
▪Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan 

Teknologi Tepat Guna
▪Pembangunan Sarana dan PrasaranaDesa
▪Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dekonsentrasi / Tugas Pembantuan

DESA MEMBANGUN

Kegiatan Berbasis Inisiatif Masyarakat/ 
Partisipatif

Dukungan Dana Desa 
Dukungan Alokasi Dana Desa

Pendampingan
▪Helping Proses/Pemberian Bantuan Teknis
▪Community Learning/Pembelajaran 

Masyarakat/ Penguatan Kapasitas 
Masyarakat

Kewenangan  
Penugasan

Kewenangan:
1. Hak Asal Usul
2. Lokal BerskalaDesa

Bottom Up 
Planning

DESA KUAT, MAJU, MANDIRI &  DEMOKRATIS

1
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PEMBAHARUAN

PEMBANGUNAN DESA

Penajaman arah kebijakan perencanaan 

pembangunan desa untuk peningkatan 

kualitas hidup manusia, peningkatan 

kesejahteraan masyarakat dan 
penanggulangan kemiskinan

Refokusing arah pembangunan desa 

kepada agenda Sustainable 

Development Goals (SDGs Desa)

Modern Portfolio 

Designed

1
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▪ Mengintegrasikan semua program dan kegiatan 

pembangunan desa dalam mendukung pencapaian SDGs 

Desa

▪ Meningkatkan koordinasi lintas pemangku kepentingan 

(K/L/D/M) dalam mengintegrasikan program dan kegiatan 

untuk mendukung tujuan SDGs Desa

MENGARUSUTAMAKAN PEMBANGUNAN 
DESA BERKELANJUTAN (SDGS DESA)

PENINGKATAN KONEKTIVITAS INTRA DAN 
ANTAR PERDESAAN

▪ Peningkatan kapasitas sistem dan kelembagaan untuk 

mempercepat pembangunan perdesaan yang efektif dan 

efisien

▪ Peningkatan kapasitas masyarakat perdesaan dalam 

pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi

PENINGKATAN KAPASITAS SISTEM, 

KELEMBAGAAN, DAN SUMBERDAYA 

MANUSIA PERDESAAN YANG UNGGUL

▪ Peningkatan iklim investasi yang kondusif di perdesaan

▪ Fasilitasi dalam pengembangan Bumdesa dan Bumdesa 

Bersama sebagai kelembagaan ekonomi di perdesaan

▪ Pengembangan produk unggulan perdesaan

▪ Fasilitasi pengembangan Desa Wisata

PENINGKATAN INVESTASI PRODUK 
UNGGULAN PERDESAAN

▪ Mengembangkan aksesibilitas dan infrastruktur berbasis 

komoditas unggulan

▪ Meningkatkan akses transportasi perdesaan dengan pusat-

pusat kegiatan dan pusat pertumbuhan ekonomi 

lokal/wilayah, dan akses masyarakat terhadap fasilitas 

pelayanan dasar

▪ Keterpaduan rantai pasok dan rantai nilai berbasis 

komoditas unggulan

PENAJAMAN ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN DESA (1)

1
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▪ Pengembangan teknologi untuk kegiatan produksi, 

pengolahan, pemasaran, distribusi, dan pembiayaan

▪ Meningkatkan ketersediaan prasarana teknologi 

telekomunikasi

▪ Pengembangan e-commerce, e-logistic dan fintech di 

perdesaan melalui Desa Digital

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA 
DAN TEKNOLOGI DIGITAL

PENINGKATAN KEBERLANJUTAN 

PEMBANGUNAN PERDESAAN BERWAWASAN 

LINGKUNGAN

▪ Memanfaatkan modal sosial budaya untuk meningkatkan 

kreativitas untuk pengembangan produk unggulan 

perdesaan

▪ Peningkatan pemanfaatan modal sosial budaya dalam 

rangka meningkatkan kerekatan masyarakat

▪ Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat 

termasuk perempuan, anak, pemuda dan penyandang 

disabilitas

PENINGKATAN DAN PEMANFAATAN MODAL 

SOSIAL BUDAYA UNTUK PEMBANGUNAN  

PERDESAAN

▪ Peningkatan sinergitas dan sinkronisasi program/kegiatan 

antar Kementerian Lembaga dan Daerah

▪ Mengembangkan kolaborasi antar desa, antar daerah, dan 

antar pemerintah-perguruan tinggi/lembaga penelitian-

masyarakat dunia usaha

PENINGKATAN SINERGITAS DAN KOLABORASI 
PEMBANGUNAN PERDESAAN▪ Menata ruang perdesaan untuk melindungi lahan pertanian 

dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan 

konservasi

▪ Pembangunan perdesaan yang ramah lingkungan, selaras 

dengan alam, dan pemanfaatan pengolahan limbah

▪ Penguatan pembangunan desa dalam mendukung 

ketahanan pangan

PENAJAMAN ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN DESA (2)

1
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SDGs DESA SEBAGAI DASAR PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN DESA

SDGs Desa adalah 

upaya terpadu 

percepatanpencapaian  

Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan melalui 

perwujudan 8 tipe desa:

1. Desa tanpa 

kemiskinan dan 

kelaparan

2. Desa ekonomi

tumbuh merata

3. Desa peduli kesehatan
4. Desa peduli

lingkungan

5. Desa peduli

pendidikan 

6.Desa ramah  
perempuan

7. Desa berjejaring

8. Desa tanggap budaya

Tercapainya 

Tujuan 
Pembangunan 

Nasional 
Berkelanjutan 

(SDGs Nasional)

Output: 
ProfilDesa

1. Persentase 

capaian atas 18 

Tujuan SDGs  

Desa

2. Capaian atas 8 

tipe desa 

berdasarkan 

SDGs Desa

3. Leveling Indeks Desa,

dalam kategori sangat  

tinggi (A), tinggi (B), 

sedang (C), rendah

(D) dan sangat rendah 
(E); secara kualitatif

menjadi tertinggal, 

berkembang, mandiri

Situasi & 
KondisiDesa

1.Setiap desa dapat 

mengetahui kondisi 

desa masing-masing,  

sementara Kades 

mengetahui data 

BNBA di desanya

2.Rekomendasi semua  

perencanaan jangka 

menengah dan 

tahunan merujuk 

kepada data SDGs,

dan diarahkanuntuk  

mencapai SDGs 

desa, kec, kab/kota, 

provinsi

Target

1. Adanya arah 

perencanaan 

pembangunan desa  

berbasis kondisi 

faktual (evidence)

2. Intervensi K/L, Pemda 

(Provinsi, Kab/kota) 

dan swasta untuk 

mendukung 

pembangunan desa

Data berbasis SDGs Desa sangat penting digunakan pemerintah desa dalam penggunaan dana desa 
dan sebagai landasan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan desa

1
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Sumber : Renstra 2020 – 2024 Kementerian Desa, PDTT

TARGET SASARAN LOKUS BIDANG PEMBANGUNAN DESA, 

PERDESAAN, DAERAHTERTINGGALDANTRANSMIGRASI
BerdasarkanRPJMN 2020-2024

74.961

Desa

Meningkatnya

10.000 desa

tertinggal

menjadi desa

berkembang

Meningkatnya

desa

berkembang

menjadi desa

mandiri

Revitalisasi 60 

Kawasan 
Perdesaan 

Prioritas Nasional  

(KPPN)

Mengentaskan  

25 daerah 
tertinggal dari 

62 daerah 

tertinggal

Revitalisasi 52 

Kawasan 

Transmigrasi

Kementerian Desa,Pembangunan Daerah TertinggaldanTransmigrasi 1
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SECARA AKUMULATIF, BERMUARA PADA PENCAPAIAN 

SDGs DESA

1
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Total:Rp400,85T

Tahun2015

Rp 20,67 Triliun

Rp 280,3 Juta/Desa

di 74.953 Desa

Tahun2016

Rp 46,98 Triliun

Rp 643,6 Juta/Desa

di 74.754 Desa

Tahun2017

Rp 60 Triliun

Rp 800,4 Juta/Desa

di 74.910 Desa

Tahun2018

Rp 60 Triliun

Rp 800,4 Juta/Desa

di 74.957 Desa

Tahun2021

Rp 72 Triliun

Rp 960,6 Juta/Desa

di 74.961 Desa

Tahun2020

Rp 71,2 Triliun

Rp 960,6 Juta/Desa

di 74.953 Desa

Tahun2019

Rp 70 Triliun

Rp 933,9 Juta/Desa

di 74.953 Desa

KEBIJAKAN DANA DESA

Kementerian Desa,Pembangunan Daerah TertinggaldanTransmigrasi 1
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PRIORITASPENGGUNAAN DANA DESA2021
PENCAPAIANSDGs DESA

1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa

a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi BUMDes/ BUMDesma (SDGs Desa 8)

b. penyediaan listrik Desa (SDGs Desa 7)
c. pengembangan usaha ekonomi produktif, utamanya yang dikelola BUMDes/ BUMDesma 

(SDGs Desa 12)

2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa
a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi 

dan komunikasi (SDGs Desa 17)

b. pengembangan Desa wisata (SDGs Desa 8)
c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa (SDGs Desa 2)
d. desa inklusif (SDGs Desa 5, 16, 18)

3. Adaptasi kebiasaan baru

a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19 (SDGs Desa 3)

b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (SDGs Desa 1)

1
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Untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di Desa, pelaksanaan pembangunan desa

dilaksanakan secara Padat Karya Tunai Desa



Keterbukaan Informasi Publik mendorong
Perkembangan BUM DESA sebagai Motor 

Penggerak Perekonomian Desa

Sumber modal
Dana Desa,ADD, PAD,  

iuran masyarakat, 

kerjasama usaha, 
bantuan pemerintahdll

Bentuk-bentuk usaha

Usaha pengolahan Usaha pascapanen Usaha pengelolaan 
sampah, pelayanan dan kegiatan produksi desa wisata 
listrik dan air bersih hasil potensi desa

MENINGKATKAN PENDAPATAN 

DESA DAN MASYARAKAT

1. Sebagai mesin uang bagi pemerintah desa. BUM Desa

Sumber Sejahtera Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang,

melalui bisnis Cafe Sawah mampu memberikan kontribusi ke

PADS sebesar Rp. 1,7 Milyar, selain itu 600-an orang perhari

terlibat dalam usaha ekonomi di sekitar obyek wisata

2. Sebagai konsolidator produk desa. BUM Desa

Panggungharjo Jogja, mengkonsolidasi produk-produk

pertanian dan memasarkan melalui pasardesa.id terutama

untuk masyarakat desa dan sekitarnya

3. Sebagai pengungkit kegiatan ekonomi masyarakat

desa. BUM Desa Taman Sari Banyuwangi, merupakan

destinasi antara bagi wisatawan puncak Ijen, membangun

shelter-shelter usaha ekonomi mulai produksi sampai

pemasaran, membangun taman-taman dan café, sentra

kerajinan, dan mengembangkan edukasi pengolahan susu.

Keseluruhan kegiatan di Taman Sari sejauh ini melibatkan

200 an rumah tangga

4. Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan yang belum

dapat diberikan oleh Pemerintah. Dalam hal ini BUM Desa

mengelola listrik dan air bersih, penyedia jasa internet,

perpustakaan desa, membuka klinik dan layanan obat,

transportasi barang/orang, terutama di daerah-daerah terisolir

5. Menjalankan proses produksi dan peningkatan nilai

tambah. Dalam hal ini BUM Desa menjalankan kegiatan

pengolahan guna mendapatkan nilai tambah, mengolah

bahan mentah menjadi setengah jadi, dari setengah jadi

menjadi barang jadi dan seterusnya



AWAL PERKEMBANGAN

Sosial media hanya
digunakan untuk jejaring
pertemanandan relasi

SAAT INI

Sosial media dimanfaatkan
untuk melakukan perluasan
pasar

Point dukungan utama dalam pengembangan pasar 
melalui sosial media adalah:

Pengenalan ekosistem dan sarana penetrasi digital

Perluasan jaringan koneksi internet

Peningkatan ketrampilan pemanfaatan sosial media

Digitalisasi Desa

Referensi : https://dailysocial.id/



PENGARUH KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DESA 

TERHADAP PEMBANGUNAN DI DESA

TRUST THD KINERJA 
PEMERINTAH DESA 

PENGUATAN EKONOMI 
DESA

KESEMPATAN 
INVESTASI

PELUANG 
PENGEMBANGAN 
USAHA 

PENGUATAN SDM DI 
DESA



PRAKTEK BAIK 

KETERBUKAAN 

INFORMASI PUBLIK 

DI DESA



KOMITMEN ANGGARAN

- APBDES 2019 Rp

7.745.000,-
(Operasional Pengelolaan Informasi, 
Pembuatan Aplikasi Pendukung Informasi)

- APBDES 2018 Rp

2.500.000,-
(Pengelolaan Sistem Informasi Desa)

- APBDES 2020 Rp

12.100.000,-
(Pengelolaan Informasi, Pengadaan Sarpras
Pendukung Pengelolaan Informasi)

- APBDES 2021 Rp

13.600.000,-
(Pengelolaan Sistem Informasi Desa, Pelatihan
dan Inovasi Media Informasi UMKM)

- RAPBDES 2022 Rp 23.000.000,-
(Pembangunan Jaringan Internet 2 dusun, Pengembangan
Media Informasi UMKM, Perpustakaan Digital)

2018

2019

2020
2021

2022
(rencana)



INOVASI PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK

WARUNG CENIK
http://warungcenik.com/
http://tiny.cc/WARUNGCENIK

PETA DIGITAL SENDANG
http://tiny.cc/PETADIGITALSENDANG

WHATSAPP CENTER
082244232121

INFO DIGITAL SENDANG
http://ids.warungcenik.com
http://tiny.cc/IDSCENIK

PETAWISATA SENDANG
http://tiny.cc/PETAWISATA_SENDANG

SIADPEND CENIK
http://tiny.cc/SIADPEND_CENIK



PETAWISATA SENDANG
http://tiny.cc/PETAWISATA_SENDANG



“Desa akan semakin cepat

tumbuh jika mampu mengelola

informasi dengan baik, terutama

dalam mempromosikan seluruh

potensi yang dimilikinya”



TERIMA KASIH


