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Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat: 

1. Mampu menjelaskan Musyawarah Desa sebagai bentuk ruang 

terbuka bagi partisipasi masyarakat sekaligus forum tertinggi 

pengambilan keputusan.   

2. Mampu menjelaskan sifat inklusif dan partisipatif dalam 

Musyawarah Desa yang partisipatif. 

3. Mampu mengidentifikasi  hal-hal strategis apa saja yang dapat 

diputuskan di Musyawarah Desa; 
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Peran Masyarakat Dalam 
Musyawarah Desa 

Tujuan 
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Media 
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1. Antarkan peserta untuk memahami tujuan dari pembahasan sub 

pokok bahasan yang akan dibahas. 

2. Aktifkan peserta untuk berbagi pengalaman dan diskusi curah 

pendapat sekitar musyawarah desa.  

 Tanyakan pada peserta apakah ada yang punya pengalaman 

pernah ikut kegiatan musyawarah. 

 Mintalah kesediaan peserta yang punya pengalaman 

bermusyawarah untuk menceritakan pengalamannya, 

bagaimana jalannya sebuah musyawarah. 

3. Rangkumlah hasil sharing dan diskusi peserta dengan 

menjelaskan singkat pokok-pokok pikiran tentang musyawarah.  

 

 

 

 

 

 

4. Bagilah jumlah peserta ke dalam kelompok kecil. Kemudian 

berikan beberapa pertanyaan panduan berikut untuk 

didiskusikan dalam kelompok. 

a. Apa artinya musyawarah desa (atau yang disebut dengan 

nama lain)? 

b. Mengapa harus ada musyawarah desa? 

c. Siapa yang hadir dalam musyawarh desa? 

d. Apa saja yang dibahas dalam musyawarah desa? 

e. Apa artinya musyawarah diselenggarakan dengan prinsip 

partisipatif, transparan, akuntabel dan demokratis? 

Proses Penyajian 

Alat Bantu 

Pembahasan musyawarah ini mengacu pada UU 
Desa No 6 Tahun 2014, Pasal 54 dan Permendesa 
No.2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib 
dan Mekanisme Pengambilan Keputusan 
Musyawarah Desa.  



 

5. Berikan kesempatan pada kelompok untuk memaparkan hasil 

diskusinya. Berikan juga kesempatan kepada kelompok Lain 

untuk menanggapi. 

6. Rangkum jawaban-jawaban kelompok dengan menempatkan 

pada pemahaman yang benar tentang musyawarah desa. 

7. Ajak lagi peserta untuk diskusi bersama membahas beberapa hal 

berikut; 

a. Jelaskan dimana azas inklusi dan emansipasi dalam 

musyawarah desa? 

b. Apakah tantangan terberat untuk menjalankan musyawarah 

sesuai dengan prinsip dan azas yang berlaku? 

c. Bagaimana caranya membangun musyawarah desa yang 

baik, sesuai dengan prinsip dan azas yang berlaku? 

8. Akhiri sesi dengan memberikan konfirmasi pada jawaban-

jawaban yang benar yang muncul dalam diskusi. 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat: 

1. Mampu menjelaskan rencana pembangunan desa sebagai tahap 

strategis untuk memperjuangkan usulan pembangunan desa 

yang pro rakyat. 

2. Mampu menjelaskan pengertian pokok tentang pembangunan 

desa yang pro rakyat. 
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Perencanaan 
Pembangunan Desa 

Tujuan 

Waktu 

Media 
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1. Mulailah dengan menjelaskan materi yang akan dibahas dan 

tujuan yang akan dicapai dalam sesi belajar bersama kali ini. 

2. Ajak peserta untuk aktif berdiskusi bersama dengan topik tentang 

perencanaan. 

a. Apa arti sebuah perencanaan? 

b. Apa pentingnya perencanaan? 

c. Hal-hal penting apa saja yang harus diperhatikan dalam 

membuat sebuah perencanaan? 

d. Apa yang akan terjadi kalau sebuah pembangunan tanpa 

didahului dengan perencanaan? 

3. Rangkum pokok-pokok hasil diskusi peserta dan kaitkan dengan 

topik perencanaan pembangunan desa. 

4. Bagilah jumlah peserta ke dalam 3 kelompok. Berilah tugas 

simulasi penyusunan Rencana Pembangunan Desa. Setiap 

kelompok bertugas membagi peran anggotanya; 1 (satu) peserta 

sebagai Kepala Desa, 3 (tiga) orang sebagai anggota BPD, peserta 

lainnya sebagai unsur kelompok masyarakat. Setiap kelompok 

bertugas membuat perencanaan yang pro rakyat; 

a. Merumuskan visi desa 6 tahun ke depan; 

b. Menentukan dari mana mendapatkan dana untuk  anggaran 

pembangunan desa setiap tahun. 

c. Isi jumlah dana yang diperoleh sebagai PAD setiap tahun.  

d. Menentukan 5 prioritas pembangunan yang berpihak pada 

kebutuhan rakyat. 

e. Hitung juga jumlah dana yang dibutuhkan untuk membeayai 5 

prioritas pembangunan. 

5. Selesai simulasi musyawarah dan perencanaan, berilah kesempatan 

kepada setiap Kepala Desa kelompok untuk menyampaikan hasil 

musyawarah. 

6. Mintalah semua peserta untuk mencermati secara kritis hasil kerja 

kelompok; 

a. Kelompok manakah yang rencana pembangunannya masuk 

akal paling masuk akal? Apa dasar penilaiannya? 

b. Kelompok manakah yang prioritas pembangunannya paling 

memenuhi kebutuhan masyarakat? Apa alasannya? 

Proses Penyajian 

  Mulailah 
mengajak 
memahami 
dari pengertian 
umum atau 
pengalaman 
praktis para 
peserta. 

Fasilitator menjadi 
moderator yang 
mendorong peserta 
untuk aktif dan 
kritis bertanya 
pada kelompok 



7. Rangkumlah hasil diskusi peserta. Berikan penjelasan tentang 

beberapa hal penting;  

a.  Tahap perencanaan sebagai tahap yang strategis dalam proses 

pembangunan desa. 

b. Rencana pembangunan desa yang baik atau ideal? 

c. Pembangunan yang perlu diprioritaskan untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat desa 

d. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan 

pembangunan desa 

 

8. Akhiri sesi dengan memberikan tekanan pada prinsip-prinsip dasar 

perencanaan desa harus memiliki tujuan. Bisa digunakan SMART 

Goals, bahwa perencanaan pembangunan desa harus Specific 

(jelas wujudnya ), Measureable (terukur) Accountable (dapat 

dipertanggungjawabkan), Realistic (realistis dan tidak 

mengawang), Time Bond (ada batas waktunya).  

 
 
 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat: 

1. Mampu menjelaskan pentingnya pengawasan pembangunan desa 

sebagai bagian dari azas akuntabilitas (terbuka dan bisa 

dipertanggungjawabkan) 

2. Mampu menjelaskan bahwa selama proses pelaksanaan kegiatan 

pembangunan harus  dibuat mekanisme evaluasi-nya. 

3. Mampu menjelaskan perlu adanya mekanisme pengaduan untuk 

merespon ketidaksesuaian pada proses maupun hasil kegiatannya 
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Pelaksanaan dan 
Pengawasan 
Pembangunan Desa 

Tujuan 

Waktu 

Media 
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1. Jelaskan sub pokok bahasan serta tujuan sub pokok bahasan yang 

akan disampaikan. 

2. Ajak bebarapa peserta untuk berbagi cerita (sharing) tentang 

pengalaman atau pengamatan peserta dalam pelaksanaan dan 

pengawasan pembangunan di desa. Pertanyaan berikut bisa 

dijadikan panduan berbagi cerita. 

a. Siapa pelaksana pembangunan di desa? 

b. Apakah dalam proses pelaksanaan pembangunan ada proses 

‘lelang pekerjaan’? 

c. Sudahkah dijadualkan adanya evaluasi pekerjaan dalam proses 

tahapan pembangunan? 

d. Apakah masyarakat desa mendapatkan informasi 

perkembangan pekerjaan pembangunan?  

e. Apakah bahan atau material pembangunan bersumber dari 

potensi lokal yang ada di desa? 

f. Apakah warga desa terlibat dalam pelaksanaan pembangunan 

tersebut? Berperan sebagai apa saja? Jika tidak ada terlibat, 

mengapa? 

3. Rangkum hasil diskusi bersama dengan kerangka pemahaman 

tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawal 

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa.  

 

 

 

 

 

 

 

Proses Penyajian 

Alat Bantu 

 salah satu ciri pembangunan desa adalah 
partisipasi aktif dari masyarakat desa dalam 
mengawal proses pembangunan agar 
pembangunan desa mencapai sasaran yang 
diharapkan. 



4. Lanjutkan dengan membagi jumlah peserta ke dalam kelompok 

kecil untuk kemudian mendisuksikan pemahaman tentang alur 

proses pelaksanaan pembangunan dan pengawasannya yang 

ideal menurut peserta.  

5. Berilah kesempatan kepada setiap kelompok untuk 

menyampaikan hasil diskusinya masing-masing. 

6. Sambil memberikan catatan atas hasil diskusi kelompok, bantulah 

peserta memahami prinsip-prinsip penting dalam mengawasi 

alur pembangunan desa. 

 

 

 

7. Akhiri sesi dengan merangkum hasil diskusi dalam kerangka 

pokok-pokok pikiran tentang prinsip-prinsip dasar Pelaksanaan 

dan Pengawasan Pembangunan Desa, bahwa :  

1) Sistem Pembangunan Desa mencakup banyak  

komponen, baik untuk pelaksanaan maupun pengawasan,  

2) Pendamping Lokal Desa memiliki peran untuk  

membantu terbangunnya sistem pembangunan di desa,  

3) Pendamping Lokal Desa tidak datang untuk  

mengambil alih pekerjaan masyarakat, melainkan 

memberikan pencerahan.  

 
 
 
 
 
 

Hal yang  perlu dikritisi hal-hal sebagai berikut:  

1) Desa sebagai subjek pembangunan, maka seluruh 

warga desa harus berpartisipasi dalam 

pembangunan,  

2) Pelaksana atau Penanggungjawab operasional 

Pembangunan wajib membuat laporan berkala 

terhadap kegiatan yang dilakukan,  

3) Desa harus memiliki mekanisme komplain  dari 

warga desa,  

4) Laporan kegiatan dan keuangan harus dilaporkan 

kepada masyarakat melalui Pemerintah Desa,  

5) Wajib dilakukan adanya evaluasi dan review atas 

pekerjaan dikaitkan dengan Rencana Kerja 

Pembangunan  tahun depan berikut APB Desa-nya. 

Biarkan peserta 
mencoba  
mendiskusikan dan  
menemukan  
gambaran ideal  
berdasarkan  
pengalaman atau  
pengetahuan  
mereka sendiri  
tentang alur  
pembangunan desa  
dan  
pengawasannya. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat: 

1. Mampu menjelaskan penganggaran sebagai tahap menentukan 

perwujudan misi pembangunan desa yang pro rakyat; 

2. Mampu menjelaskan sistem penganggaran desa hanya melalui 

APB Desa; 

3. Mampu memberikan pemahaman bahwa kegiatan pembangunan 

di desa harus berbasis pada APB Desa yang jenis kegiatannya 

bersumber pada RPJM Desa dan RKP Desa; 
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SPB 5.4. 
 
Penganggaran 
Pembangunan Desa 

Sebagai acuan  
gunakan : 
Peraturan Menteri  
Dalam Negeri 
Republik Indonesia 
No. 113 Tahun 2014 
Tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa 



 

 

 

 

 

 

1. Jelaskan sub pokok bahasan serta tujuan sub pokok bahasan 

yang akan disampaikan.  

2. Ajak bebarapa peserta untuk berbagi cerita (sharing) tentang 

pengalaman atau pengamatan peserta dalam penganggaran dan 

keuangan desa. Pertanyaan berikut bisa dijadikan panduan 

berbagi cerita. 

 

a. Apa yang Anda pahami dan kenali tentang penganggaran di 

desa dan keuangan desa? 

b. Apa saja komponen yang ada dalam keuangan desa? 

c. Bagaimana desa mengelola Keuangannya? Siapa yang 

bertanggungjawab? 

d. Apa saja sumber keuangan desa? Pos belanja desa untuk apa 

saja? 

e. Bagaimana dengan akuntabilitasnya? 

 

3. Lanjutkan dengan pemaparan singkat pokok-pokok pikiran 

tentang Penganggaran Pembangunan Desa yang ideal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Bagi peserta ke dalam kelompok kecil untuk kemudian 

mendisuksikan pemahaman tentang alur proses penyusunan 

anggaran berbasis keuangan desa yang ideal menurut peserta.  

 

5. Fasilitasi diskusi pleno untuk pendalaman temuan diskusi 

kelompok, dengan fokus pembahasan pada hal berikut: 

a. Apakah Desa memiliki Pendapatan Asli Desa ? Jika belum, 

mengapa? 

b. Mengapa dalam pos belanja desa lebih banyak didominasi 

untuk kegiatan belanja aparat desa?  

Proses Penyajian 

Ajak peserta untuk  
memahami bahwa  
Desa harus  
memiliki  
Pendapatan Asli  
Desa jika ingin  
menjadi mandiri  
(tidak tergantung  
pada pihak lain.) 
 

Jelaskan beberapa pokok penting;  

1) sumber-seumber keuangan desa,  

2) PAD,  

3) upaya desa yang tak memiliki PAD 

4) dan pokok-pokok pengertian lainnya 



c. Sudahkah Desa mengakses Dana CSR di perusahaan di desa 

mereka (kalau ada)? Jika belum, mengapa? 

d. Apakah Alokasi APB Desa prosentase anggarannya sudah 

condong ke pencapaian visi misi desa? Jika belum apa yang 

harus dilakukan? 

 

 

 

 

 

 

 

6. Akhiri sesi dengan merangkum hasil diskusi dalam kerangka 

pokok-pokok pikiran tentang prinsip-prinsip dasar 

Penganggaran Pembangunan Desa, bahwa :  

1) Desa harus memiliki Pendapatan Asli Desa;  

2) Dana ataupun bantuan dari luar Desa diharapkan lebih 

merupakan bersifat subsidiaritas;  

3) Desa bisa melakukan kerjasama dengan desa lain untuk 

meningkatkan produksinya dalam rangka mendorong adanya 

penghasilan asli desa.  

 
 
 
 
 
 

APB Desa harus seimbang, antara 

Pemasukan dengan Belanja, agar 

[elaksanaan pembangunan menjadi 

nyata. 


