
STRATEGI PENINGKATAN 
KAPASITAS PENDAMPING
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Paradigma Solidaritas Sosial
• Masyarakat bersifat hierarkis
• Ada solidaritas antar lapisan sosial
• Orientasi pada kemandirian lapisan

bawah
• Tidak berdaya karena belum mampu

memanfaatkan potensi/kapabilitas
• Konsekuensi pemberdayaan:
• Penguatan lapisan bawah dalam

kelompok
• Kemandirian lapisan bawah daripada

konflik dengan lapisan atas
• Eksemplar: IDT, Kemendesa PDTT
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PENDAMPINGAN SEBAGAI PENINGKATAN KAPASITAS 
MASYARAKAT DESA

• Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan 
akuntabilitas
• pemerintahan Desa
• pembangunan Desa, 
• pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha

milik Desa bersama
• peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa
• kerja sama antar Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.



CARA PENDAMPINGAN

1. pendampingan kepada Pemerintah Desa dan badan permusyawaratan
Desa dalam mengelola kegiatan Pendataan Desa, perencanaan, 
pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa, kerja sama antar
Desa, dan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga serta pembentukan dan 
pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama difokuskan pada 
upaya pencapaian SDGs Desa; 

2. Pendampingan Masyarakat Desa untuk berpartisipasi aktif dalam
Pembangunan Desa difokuskan pada upaya mewujudkan SDGs Desa

3. meningkatkan kualitas Pemerintahan Desa dan kualitas partisipasi
masyarakat Desa melalui pembelajaran baik secara mandiri maupun
melalui komunitas pembelajar. 



PENINGKATAN KAPASITAS SEBAGAI 
STRATEGI PENGELOLAAN PENDAMPING
1. pelatihan
2. mentoring
3. peningkatan kapasitas diri secara mandiri
4. peningkatan kapasitas diri melalui komunitas pembelajar
5. forum diskusi terfokus
6. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya



PENINGKATAN KAPASITAS MANDIRI

• Mendalami buku dan literatur lainnya
• Mendalami video, Youtube, dan video lainnya
• Seminar, webinar
• Kursus, kuliah
• Diskusi untuk fokus tertentu pendukung pendampingan



KAPASITAS PENDAMPING

Melaporkan (data, 
kegiatan)

Mengusulkan/ 
merekomendasikan

Mengajak
berpartisipasi/ 
kolaborasi

Mengerjakan
kegiatan bersama
masyarakat

Berinisiatif
menyusun kegiatan
baru yang mampu
mengajak
masyarakat
berpartisipasi



PENDAMPINGAN MANDIRI

• Ketika kualitas pendamping bergantung pada kualitas dirinya sendiri
• Mampu mengajak warga desa berpartisipasi à pelatihan tidak diarahkan untuk

kapasitas sendiri, melainkan kapasitas untuk memberdayakan pihak lain 
(pemerintah desa, warga desa)
• Peningkatan kapasitas mandiri
• Mentoring

• Dimulai dari wilayah terkecil hingga makin besar
• Pembagian wilayah pendamping level desa
• Mentoring pendamping level kecamatan
• Mentoring pendamping level kabupaten
• Mentoring pendamping level provinsi
• Mentoring pendamping level pusat


