
Vol. 3/No. 2/Nov 2019

http://balitbang.sumutprov.go.id

Email : balitbang.inovasi@gmail.com

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PROVINSI SUMATERA UTARA

ISSN N0. 2654-8771

ISSN 2654-8771 



1 

 

 

 

 

 

Salam Redaksi, 

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas terbitnya Buletin Inotek Balitbang 
Provinsi  Sumatera Utara Edisi II Tahun 2019.  Edisi terbitan kali ini menampilkan tentang                 
Pembangunan Desa dan berbagai kegiatan inovasi yang dilaksanakan oleh Balitbang 
Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Dewan Riset Daerah di Sumatera Utara. Kami     
menyadari bahwa pembangunan desa di Sumatera Utara sangat memerlukan dukungan 
inovasi yang dihasilkan stakeholders terkait baik lembaga penelitian, perguruan tinggi 
dan  OPD masih belum dapat terpublikasi sehingga masih diperlukan koordinasi dan     
sosialisasi ke seluruh stakesholders terkait di tingkat Pemerintah Daerah Provinsi       
maupun  Kabupaten/Kota serta  lembaga  litbang, perguruan tinggi maupun masyarakat 
yang ada di  Sumatera Utara yang akan menjadikan sumber informasi  untuk pelaksanaan 
pembangunan pedesaan di Provinsi Sumatera Utara. 

Kami berharap buletin ini dapat memberikan kontribusi positif bagi penyebaran              
informasi penelitian dan pengembangan kepada masyarakat luas guna untuk mendukung 
kemajuan    pembangunan inovasi di Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. 

Akhir kata Tim Redaksi menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyajian 
buletin ini masih banyak kekurangan disana-sini dan memohon masukan, kritik serta     
saran dari semua pihak agar penyempurnaan dapat terus dilakukan.   

                                                                                                                                       

 
Buletin Inotek Balitbang merupakan media majalah ilmiah yang dituliskan dalam bahasa 
Indonesia untuk menginformasikan dan menyebarluaskan perkembangan iptek dan 
inovasi di Sumatera Utara.  
Sifat populer  berarti bahwa tulisan disajikan secara populer dengan bahasa yang 
sederhana, tidak menggunakan rumus-rumus dan tidak memerlukan rujukan, kecuali 
menyebutkan sumber yang bersifat umum seperti lazimnya tulisan di koran/majalah 
populer serta dilengkapi dengan gambar dan ilustrasi guna untuk  lebih menjelaskan isi 
tulisan sehingga mudah diterima pembaca. 
Buletin Inotek  mengundang para penulis untuk mengirimkan naskah tulisan berupa hasil 
penelitian, kajian, pengembangan pemikiran, ulasan dan berita serta informasi lainnya 
terkait dengan inovasi dan teknologi yang belum dipublikasikan atau dikirm ke media 
publikasi manapun. Naskah yang dikirimkan akan diseleksi dan dievaluasi Dewan 
Penyunting dari segi keaslian (orsinalitas), kesahihan (validasi) ilmiah dan kejelasan 
pemaparan. Naskah yang tidak dimuat akan dikembalikan kepada penulis dengan                
menyebutkan alasan penolakannya. 
Naskah dikirimkan dalam format MS.Word ke Sekretariat Redaksi Buletin Inotek Balitbang   
Provinsi Sumatera Utara, Jalan Sisingamangaraja No. 198 Medan, Telp. 061-7866225 atau   
melalui email : balitbang.inovasi@gmail.com. 
Naskah yang dimuat publikasikan tidak dikenakan biaya apapun. 
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Pendahuluan 
 

Tujuan pembangunan nasional adalah un-
tuk mewujudkan masyarakat adil dan 
makmur yang merata material dan spiritual 
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam 
wadah Negara Kesatuan RI yang merdeka, 
berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat 
dalam susunan perikehidupan bangsa yang 
aman, tentram, tertib, dan dinamis dalam 
lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, 
bersahabat, tertib, dan damai (Ridlwan, 2013: 
355). Pembangunan pada hakekatnya 
bertujuan membangun kemandirian, 
termasuk pembangunan pedesaan. 
Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) Undang-undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa 
pembangunan desa bertujuan untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
desa, penanggulangan kemiskinan melalui 
pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan 
sarana dan prasarana desa, pengembangan 
potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan 
sumber daya alam dan lingkungan secara 
berkelanjutan. Dengan tujuan pembangunan 
tersebut, diharapkan dapat memberi peluang 
bagi kemampuan   daerah dan pedesaan se-
bagai tulang punggung ekonomi regional dan 
nasional. 

Solekhan (2014: 51) mengatakan sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan desa, 
maka pemerintah desa memiliki fungsi yang 
salah satunya melaksanakan pembangunan 
dan pembinaan kemasyarakatan, dan 
melaksanakan pembinaan perekonomian 
desa. Untuk itu, pemerintah menerapkan 
pendekatan baru yang diharapkan mampu 
menstimulus dan menggerakkan roda 
perekonomian di pedesaan, melalui pendirian 
kelembagaan ekonomi yang dikelola 
sepenuhnya oleh masyarakat desa, yaitu 
Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai 

salah satu program andalan dalam 
meningkatkan kemandirian perekonomian 
desa. Desa yang mendirikan BUM Desa wajib 
mengelolanya dengan semangat kekeluargaan 
dan kegotongroyongan, dengan menjalankan 
usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan 
umum. BUM Desa merupakan badan usaha 
yang seluruh atau sebagian besar modalnya 
dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara 
langsung yang berasal dari kekayaan Desa 
yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa 
pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-
besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 
Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian 
Dinamika Sistem Pembangunan (2007: 3) 
menyatakan BUM Desa merupakan lembaga 
usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan 
pemerintah desa dalam upaya memperkuat 
perekonomian desa dan dibentuk 
berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. 
BUM Desa merupakan pilar kegiatan ekonomi 
di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial 
(social institution) dan komersial (commercial 
institution). Ridwan (2014b: 428) menyatakan 
BUM Desa sebagai lembaga sosial berpihak 
kepada kepentingan masyarakat melalui 
kontribusinya dalam penyediaan pelayanan 
sosial, dengan tujuan natara lain dalam rangka 
peningkatan pendapatan asli desa (PADes). 
Sedangkan sebagai lembaga komersial 
bertujuan mencari keuntungan melalui 
penawaran sumber daya lokal (barang dan 
jasa) ke pasar. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 
3 Permendes PDTT No. 4 Tahun 2015, bahwa 
diantara tujuan pendirian BUM Desa adalah; 
meningkatkan perekonomian desa,        
meningkatkan kesejahteraan desa, membuka 
lapangan kerja, dan meningkatkan                
pendapatan masyarakat desa dan pendapatan 
asli desa. Untuk mewujudkan tujuan pendirian 
BUM Desa tersebut, maka Pemerintah 
Provinsi    berdasarkan   Pasal   90 UU  tentang  
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Desa memiliki kewenangan mendorong  
perkembangan BUM Desa dengan               
memberikan  :    
a. memberikan hibah dan/atau akses 

permodalan; 
b. melakukan pendampingan (termasuk 

penyediaan sumber daya manusia 
pendamping dan manajemen) teknis dan 
akses ke pasar; dan 

c. memprioritaskan BUM Desa dalam 
pengelolaan sumber daya alam di Desa. 

Selain kewenangan tersebut, dalam 
mewujudkan tujuan pendirian BUM Desa, 
maka Pemerintah Provinsi berdasarkan 
Pasal 114 UU Desa memiliki 
kewenangan sebagai implementasi       
untuk melakukan pembinaan dan 
pengawasan, yang meliputi: 
a. melakukan pembinaan terhadap 

Kabupaten/Kota dalam rangka 
penyusunan Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kota yang mengatur 
Desa; 

b. melakukan pembinaan Kabupaten/
Kota dalam rangka pemberian 
alokasi dana Desa; 

c. melakukan pembinaan peningkatan 
kapasitas Kepala Desa dan perangkat 
Desa, Badan Permusyawaratan Desa, 
dan lembaga kemasyarakatan; 

d. melakukan pembinaan manajemen 
Pemerintahan Desa; 

e. melakukan pembinaan upaya percepatan 
Pembangunan Desa melalui bantuan 
keuangan, bantuan pendampingan, dan 
bantuan teknis; 

f. melakukan bimbingan teknis bidang 
tertentu yang tidak mungkin dilakukan 
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 

g. melakukan inventarisasi kewenangan 
Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa; 

h. melakukan pembinaan dan pengawasan 
atas penetapan Rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten/Kota dalam pembiayaan Desa; 

i. melakukan pembinaan terhadap 
Kabupaten/Kota dalam rangka penataan 
wilayah Desa; 

j. membantu Pemerintah dalam rangka 

penentuan kesatuan masyarakat hukum 
adat sebagai Desa; dan 

k. membina dan mengawasi penetapan 
pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota 
dan lembaga kerja sama antar Desa. 

Implementasi kewenangan Pemerintah 
Provinsi untuk melakukan pembinaan BUM 
Desa, dipertegas kembali pada Pasal 32 ayat 
(2) Permendes PDTT No. 4/2015, bahwa     
Gubernur melakukan sosialisasi, bimbingan 
teknis tentang standar, prosedur, dan kriteria 
pengelolaan serta memfasilitasi akselerasi 
pengembangan modal dan pembinaan         

manajemen BUM Desa di Provinsi. 
Berdasarkan Pasal 90 dan Pasal 114 huruf k 
UU Desa dan Pasal 32 ayat (2) Permendes 
PDTT No. 4/2015 di atas, maka terlihatlah 
dengan jelas bahwa Pemerintah Provinsi 
Sumatera Utara memiliki peranan untuk 
melakukan pembinaan terhadap BUM Desa 
yang ada di Sumatera Utara agar dapat 
berkembang dengan baik.  
Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara 
(2019), bahwa Provinsi Sumatera Utara    
memiliki 5.436 jumlah desa dan 693 
kelurahan, namun hanya memiliki  936 BUM 
Desa yang terdapat pada 11 daerah                
dari 34 daerah Kabupaten/Kota yang ada 
dengan jumlah terbesar berada dii Kabupaten 
Langkat . Jumlah BUM Desa yang ada tersebut 
tidak sebanding dengan jumlah desa yang ada 
di  Sumatera  Utara   dan  bahkan  dari   jumlah  
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BUM Desa yang berdiri tersebut, banyak juga 
yang tidak berjalan dengan efektif. 
Berdasarkan uraian tersebut, terlihat dengan 
jelas bahwa pembinaan yang dilakukan 
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak 
berjalan dengan baik. Oleh karena itu, 
Pemerintah  Provinsi   Sumatera    Utara  
harus membuat kebijakan untuk melakukan 
pembinaan dalam memajukan BUM Desa-
BUM Desa yang ada di Sumatera Utara. Untuk 
menerbitkan kebijakan tersebut, diperlukan 
suatu pemahaman yang terukur dan 
mendalam (diagnosis) guna untuk 
mengetahui apa sebenarnya permasalahan 
yang dihadapi oleh tiap-tiap usaha BUM Desa 
yang akan dibina. Pembinaan tidak mungkin 
berhasil tanpa adanya pemahaman yang utuh 
atas kebutuhan BUM Desa.  Di sisi lain, untuk 
pengembangan BUM Desa  tersebut,           
dibutuhkan pembinaan secara berkelanjutan 
dengan melibatkan semua pihak yang terkait 
baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan 
bahkan Pemerintah Pusat guna untuk 
mencapai tujuan BUM Desa. 
 
METODE 
 

Penelitian ini menggunakan mix method 
yaitu penggabungan penelitian hukum dan 
penelitian sosial. Penelitian mix method ini 
menggunakan penelitian hukum dengan 
pendekatan (approach) sinkronisasi 
peraturan perundang-undangan, sedangkan 
penelitian sosial dengan menggunakan 
pendekatan (approach) descriptive explorative.  
Pendekatan penelitian sinkronisasi 
(perundang-undangan) secara horizontal dil-
akukan dengan memilih atau menentukan 
bidang yang akan diteliti yaitu BUM Desa  
dengan cara mencari  berbagai peraturan 
perundang-undangan yang terkait dengan 
segala aspek di bidang BUM Desa tersebut, 
kemudian diklasi�ikasikan dan diseleksi untuk 
kemudian dianalisa. Dari hasil analisa tersebut 
maka dapat diungkap sejauh mana taraf 
sinkronisasi secara horizontal dari berbagai 
macam peraturan perundang-undangan yang 
mengatur bidang BUM Desa tersebut. 
Sedangkan pendekatan descriptive explorative 

merupakan pendekatan yang sifatnya masih 
mencari-cari atau merupakan suatu langkah 
awal dari penjelajahan secara mendalam 
terhadap fenomena yang dihadapi. 
Pendekatan descriptive explorative digunakan 
untuk melakukan pemetaan (mapping) 
kondisi keberhasilan dan ketidakberhasilan 
pendirian BUM Desa di beberapa Desa di 
Provinsi Sumatera Utara. Karena penelitian ini 
menggunakan penelitian mix method, maka 
subjek penelitian yang ditetapkan dalam 
penelitian ini adalah: pihak Pemerintah 
Provinsi yang terkait dengan kebijakan BUM 
Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/
Kecamatan, Pengurus BUM Desa di setiap 
Desa yang diteliti, Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD), masyarakat,  dan Tenaga 
Pendamping Desa. 

Lokasi yang ditetapkan dalam penelitian 
ini adalah beberapa desa di beberapa Kabu-
paten di wilayah Provinsi Sumatera Utara, 
dengan klasi�ikasi desa yang dijadikan sebagai 
lokasi penelitian adalah pedesaan yang telah 
mendirikan dan menjalankan BUM Desa, 
dengan berbagai jenis usaha yang telah 
dikembangkan. Lokasi penelitian yang dipilih 
sebanyak 8 Kabupaten di Sumatera Utara, dan 
2 Kabupaten di luar Sumatera Utara sebagai 
bahan perbandingan. Penentuan lokasi 
penelitian dan sampel di 8 Kabupaten dibagi 
kedalam beberapa wilayah, dengan 
menggunakan tehnik purposive random 
sampling. Purposive random sampling 
merupakan teknik pengambilan sampel 
dengan memperhatikan berbagai 
pertimbangan dengan setiap Kabupaten 
diambil 3 (tiga) Kecamatan dan di setiap 
Kecamatan ditentukan 3-4 desa yang telah 
memiliki BUM Desa sebagai lokasi penelitian.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 30 
BUM Desa yang diteliti, diperoleh bahwa 
pendirian BUM Desa di Provinsi Sumatera 
Utara baru dimulai pada tahun 2015 sebanyak 
26%, pada tahun 2016 sebanyak 20%, dan 
pada tahun 2017 sebanyak 47%, serta ada 7% 
tidak   diketahui    tahun   berdirinya.    Adapun  
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pendiriannya yang menggunakan Peraturan 
Desa (Perdes) berkisar 73%, dan 27% tidak 
menggunakan Perdes, seperti pada pendirian 
BUM Desa di Kabupaten Tapanuli Tengah 
yakni : BUM Desa Maju Bersama, Desa Kebun 
Pisang Kecamatan 
Badiri, dan BUM Desa 
Mahligai,     Desa     Aek      
Dakka;     Kabupaten 

Labuhanbatu Selatan 
yakni : BUM Desa Maju 
Bersama, Desa Sosopan 
Kecamatan Kota 
Pinang, dan BUM Desa 
Bangai Jaya, Desa 
Bangai Kecamatan 
Torgamba; Kabupaten 
Langkat  yakni : BUM 
Desa Suka Damai 
Makmur, Desa Suka 
Damai Kecamatan 
Hinai; Kabupaten 
Asahan yakni : BUM 
Desa Sinar Harapan, Desa Sei Dadap III/IV, 
Kecamatan Sei Dadap, dan BUM Desa Serdang 
Jaya, Desa Serdang, Kecamatan Meranti; 
Kabupaten Padang Lawas Utara, yakni : BUM 
Desa Makmur Berkat, Desa Sidingkat, 
Kecamatan Padang    Bolak.  

Dilihat dari tingkat pendidikan, pengurus 
BUM Desa yang ada di Provinsi Sumatera 
Utara pada umumnya dipimpin Manajer/
Direktur bependidikan  S1 sebanyak 23%, D3 
sebanyak 10%, SMA  sebanyak  54%, SMP  dan 
SD sebanyak 3%, dan tidak diketahui tingkat 
pendidikannya sebanyak 7%. 

BUM Desa yang memiliki deskripsi 
pengurus (wewenang dan tanggungjawab) 
pengurus dan karyawan hanya 43%, 
sedangkan 57% BUMDesa lainnya tidak 
memiliki deskripsi pengurus. Begitu juga 
terhadap BUM Desa yang memiliki Standar 
Operasional Prosedur (SOP)  merupakan 
sistem yang disusun untuk memudahkan, 
merapihkan dan menertibkan pekerjaan dari 
awal sampai akhir. BUM Desa yang memiliki 
SOP sebagai pelaksanaan pekerjaan hanya 
10% dan sebanyak 90%  tidak memiliki SOP . 

Dari sisi penyertaan modal, hanya 2 (dua) 
BUM Desa yang mendapat penyertaan modal 

dari pihak lain, yaitu BUM Desa Maju Bersama 
berada di Desa Gunung Tua Kecamatan Tanah 
Pinem Kabupaten Dairi mendapatkan hibah 
dana PKK sebesar Rp. 15.000.000,- dan BUM 
Desa Maju Bersama yang berada di Desa 

Sosopan Kecamatan 
Kota Pinang 
Kabupaten Labuhan 
Batu Selatan yang 
mendapatkan bantuan 
ternak ayam dari 
Perusahaan Pokpan. 
Hingg sampai saat ini 
belum ada pihak 
masyarakat  yang 
100% turut 
berpartisipasi untuk 
menanamkan 
modalnya di BUM 
Desa. 
BUM Desa yang 
memberikan 
kontribusi terhadap 

pendapatan desa baru hanya 27%, sedangkan 
73% lainnya belum berkontribusi. Adapun 
BUM Desa yang telah berkontribusi    terhadap 
pendapatan desa, adalah di Kabupaten 
Langkat, yaitu : BUM Desa Suka Damai 
Makmur di Desa Suka Damai, Kecamatan Hinai 
sebesar Rp.95.000.000,-, BUM Desa 
Warohmah di  Desa Sei Limbat Kecamatan 
Selesai sebesar Rp.1.932.000,-, dan BUM Desa 
Pelangi di Desa Padang Cermin, Kecamatan 
Selesai sebesar Rp.500.000,-; di Kabupaten 
Asahan, yaitu : BUM Desa Sinar Harapan di 
Desa Sei Dadap III/IV, Kecamatan Sei Dadap 
sebesar Rp.2.700.000,- dan BUM Desa Serdang 
Jaya di Desa Serdang Kecamatan Meranti 
sebesar Rp. 1.000.000,-; di Kabupaten Dairi, 
yaitu :  BUM Desa Bangun I, Desa Bangun I, 
Kecamatan Parbuluan sebesar Rp.600.000,-;  
di Kabupaten Mandailing Natal,       yaitu : BUM 
Desa Mitra Warga di  Desa Maga Lombang, 
Kecamatan Lembah Sorik Merapi sebesar 
Rp.550.000,-; dan Kabupaten Labuhanbatu 
Selatan, yaitu : BUM Desa Bangai Jaya di Desa 
Bangai Kecamatan Torgamba sebesar 
Rp.1.150.000,-. 

Untuk pelaporan pertanggungjawaban 
keuangan,  tidak  semua  BUM  Desa  yang  ada  
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melakukannya dan hanya 57% BUM Desa 
yang melakukan  musyawarah desa untuk             
pertangungjawaban keuangan yang dilakukan 
1 (satu) kali setahun, sedangkan sebanyak 
43% BUM Desa lainnya tidak melakukan 
pelaporan pertanggungjawaban keuangannya. 
Adapun kendala yang dihadapi pengurus 
dalam   pengelolaan   BUM  Desa  yang    paling 
banyak dirasakan adalah terkait dengan 
keterbatasan sumber daya manusia (83%), 
permodalan (17%), perizinan (10%), 
pemasaran (10%), produksi (3%), dukungan 
masyarakat (3%), resistensi dari masyarakat  
(3%), dan akibat dari berganti-gantinya 
pengurus BUM Desa (3%). 

Untuk memajukan BUM Desa sangat     
dibutuhkan pembinaan dari Pemerintah,       
dimana dari hasil analisa di daerah kajian     
diperoleh bahwa sebanyak 94% pengurus 
BUM Desa mengatakan pembinaan yang 
dilakukan Pemerintah Kabupaten dan 
Pemerintah Provinsi belum maksimal. Bahkan 
sebanyak 3% menyatakan belum pernah 
mendapat pembinaan sama sekali dari 
pemerintah, yaitu BUM Desa Sumber Rezeki 
di  Desa Hutanaingkan Kecamatan 
Hutabargot, Kabupaten  Mandailing Natal  dan   
hanya  3% saja BUM Desa yang telah 
merasakan cukup mendapatkan pembinaan.  

Di sisi lain, meskipun BUM Desa belum    
memberikan kontribusi secara maksimal, 
namun telah dapat membuka lapangan 
pekerjaan bagi masyarakat setempat di 
sekitar BUM Desa berdiri. BUM Desa yang 
telah mempekerjakan karyawan sebanyak 3 
orang (7%), 4 orang (3%), 6 orang (14%), 7 
orang (10%), 8 orang (14), 9 orang (10%), 10 
orang (7%), 11 orang (7%), 12 orang (7%), 
dan 20 orang (3%), serta tidak diketahui 
(18%) dengan keseluruhan karyawan 
mendapat gaji dengan sistem bagi hasil. 

Dalam menjalankan sebuah perusahaan 
sebaiknya memiliki program kerja, namun 
tidak semua BUM Desa memiliki program 
kerja. BUM Desa yang memiliki program  
kerja hanya 27% dan  yang tidak memiliki 
program kerja sebanyak 73%. Di samping itu, 
tidak semua pengurus BUM Desa melakukan 
evaluasi terhadap program kerja BUM Desa. 

Adapun BUM Desa yang melakukan evaluasi 
hanya sekitar 30% dan yang 70% lagi tidak 
melakukan evaluasi. Hal ini ditandai dengan 
tidak semua pengurus BUM Desa melakukan 
pertemuan dengan Pemerintah Desa dalam 
rangka pengelolaan BUM Desa, dimana yang 
melakukan pertemuan hanya 50% dan 50% 
lagi tidak melakukan pertemuan. Untuk 
program-program BUM Desa hanya 21% 
masyarakat yang mengetahuinya, sedangkan 
79% tidak tahu.  

Hal lainnya yang ditemui di lapangan    
bahwa sebanyak 88% masyarakat 
mengatakan tidak mengetahui tentang 
informasi perkembangan pengelolaan BUM 
Desa dan hanya 12% saja masyarakat yang 
mengetahuinya. Jumlah ini sama dengan 
keberadaan masyarakat yang tidak dilibatkan 
dalam pengawasan BUM Desa dan hanya 3% 
masyarakat yang mengatakan pengawasan 
BUM Desa dilakukan secara terjadwal,         

sedangkan 97% masyarakat tidak 
mengetahuinya adanya pengawasan BUM 
Desa dilakukan secara terjadwal. Begitu juga 
terhadap pertanggungjawaban pengelolaan 
BUM Desa hanya berkisar 6% masyarakat 
yang mengetahui, sedangkan 94% 
masyarakat lainnya tidak mengetahui 
pertanggungjawaban pengurus BUM Desa. 

Dalam hal keberadaan Pendamping Desa 
(PD), pengurus BUM Desa yang mengetahui 
adanya keberadaan   dan  merasakan manfaat  
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dari keberadaan PD mencapai 53%, 
sedangkan 47% lainnya tidak mengetahui 
adanya manfaat keberadaan PD. 

Dari sisi pandangan masyarakat terhadap 
keberadaan BUM Desa di Provinsi Sumatera 
Utara berdasarkan analisa yang dilakukan 
diperoleh bahwa  hanya 37% yang         
mengetahui keberadaan BUM Desa yang ada 
di daerahnya,  sedangkan  yang tidak 
mengetahui keberadaan BUM Desa  mencapai  
63%. Hal ini berarti  bahwa pada umumnya 
masyarakat di Provinsi Sumatera Utara masih 
banyak yang tidak mengetahui keberadaan 
BUM Desa di daerahnya. Di samping itu,      
diperoleh bahwa sebanyak  28% masyarakat 
yang mengetahui BUM Desa yang ada masih 
berdiri di daerahnya, sedangkan  72% 
lainnya mengatakan tidak mengetahui 
apakah BUM Desa masih berdiri atau tidak. 
Hal ini sebagaimana terjadi di Kabupaten 
Padang Lawas Utara bahwa dari sebanyak 38  
BUM Desa yang berdiri namun yang aktif 
hanya 2 BUM Desa. 

Masyarakat yang setuju untuk              
membentuk BUM Desa di daerahnya         
mencapai 92%. Di sisi lain, ada sekitar 8% 
masyarakat yang menolak berdirinya BUM 
Desa di daerahnya. Hal ini terjadi            
dikarenakan alasan bahwa jenis usaha yang 
didirikan membuat masyarakat resah 
(merasa tidak sehat),   seperti mendirikan 
ternak ayam di lingkungan perumahan 
penduduk dan adanya pedagang yang takut 
tersaingi karena BUM Desa akan membuka 
jenis usaha sama dengan usaha yang dibuka 
masyarakat.  

BUM Desa yang berdiri memiliki 
keunggulan sesuai kepentingan masyarakat 
Desa diperkirakan hanya 21%, sedangkan 
79% menyatakan tidak mengetahui apakah 
BUM Desa yang berdiri memiliki keunggulan 
atau tidak. Kehadiran BUM Desa dalam 
membantu perekonomian masyarakat hanya 
sebesar 19%, sedangkan 81% menyatakan 
kehadiran BUM Desa tidak membantu 
perekonomian masyarakat dan bahkan hanya 
12% yang mengatakan kehadiran BUM Desa 
memperhatikan ekonomi masyarakat miskin, 
sisanya 88% menyatakan kehadiran BUM 
Desa tidak memperhatikan ekonomi 

masyarakat miskin. Sedangkan bidang usaha 
BUM Desa hanya 24% yang sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat dan 76% tidak 
mengetahuinya.  

Permasalahan lainnya yang ditemui di 
lapangan adalah bahwa BUM Desa pada 
umumnya belum memberikan lapangan 
pekerjaan yang berarti bagi masyarakat.   
Kondisi ini ditandai dengan baru hanya 
berkisar 18% masyarakat yang mengetahui 
BUM Desa memberikan lapangan pekerjaan, 
sedangkan sebanyak 82% masyarakat tidak 
mengetahuinya. Selanjutnya sebanyak 88% 
masyarakat mengatakan tidak mengetahui 
tentang informasi perkembangan 
pengelolaan BUM Desa dan hanya 12% saja 
masyarakat yang mengetahuinya. Jumlah ini 
sama denga keberadaan masyarakat yang 
tidak dilibatkan dalam pengawasan BUM 
Desa dan hanya 3% masyarakat yang 
mengatakan pengawasan BUM Desa 
dilakukan secara terjadwal, sedangkan 97% 
masyarakat tidak mengetahuinya. Begitu juga 
terhadap pertanggungjawaban pengelolaan 
BUM Desa hanya berkisar 6% masyarakat 
yang mengetahui dan 94% masyarakat tidak 
mengetahui pertanggungjawaban pengurus 
BUM Desa 

 
 
KESIMPULAN 
 
1. Peran Pemerintah Provinsi Sumatera 

Utara belum maksimal dalam melakukan 
pembinaan terhadap pengelolaan Badan 
Usaha Milik Desa (BUM Des) karena belum 
didukung Peraturan Daerah mengenai 
BUM Desa. 

2. BUM Des di Provinsi Sumatera Utara 
masih memerlukan bimbingan teknis 
tentang standar, prosedur, dan kriteria 
pengelolaan serta fasilitasi akselerasi 
pengembangan modal dan pembinaan 
manajemen BUM Desa. 

3. BUM Desa di Provinsi Sumatera Utara 
belum berjalan secara optimal,            
dikarenakan BUM Desa-BUM Desa yang 
ada belum dapat memberikan peningkatan              
pendapatan asli desa, belum membuka 
lapangan     pekerjaan   di   desa,    sebagian  
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besar BUM Desa tidak memiliki AD/ART, 
pelaksanaan BUM Desa tidak dengan SOP, 
pelaksanaan pembagian kerja dalam 
struktur kepengurusan BUM Desa tidak 
sesuai dengan AD/ART, laporan keuangan 
BUM Desa secara tertulis tidak ada, dan 
secara umum masyarakat tidak 
mengetahui pendirian BUM Des.  

 
REKOMENDASI 
 
1. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 

meminta kepada Pemerintah Pusat untuk 
memperjelas badan hukum BUM Desa. 

2. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 
melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat  
Desa untuk mendata ulang seberapa 
banyak sebenarnya BUM Desa yang sudah 
berdiri di Sumatera Utara dan mengetahui 
seberapa banyak BUM Desa yang sudah 
tidak aktif lagi. 

3. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus 
melakukan pelatihan-pelatihan khusus 
untuk meningkatkan SDM pengelola BUM 
Desa. 

4. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus  
mempermudah dan memfasilitasi 
pengurusan perizinan bagi usaha-usaha 
BUM Desa. 

5. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus 
mengusulkan kepada Pemerintah Pusat 
untuk merevisi Undang-Undang Desa, 
tentang kejelasan kewenangan Pemerintah 
Provinsi dalam pengaturan dan 
pembinaan terhadap pendirian BUM Desa. 

6. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus 
menerbitkan Peraturan Daerah tentang 
pendirian dan pengelolaan BUM Desa. 

7. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 
mengusulkan kepada Pemerintah Pusat 
tentang kejelasan kedudukan dana BUM 
Desa. 

8. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 
mengusulkan kepada Pemerintah Pusat 
agar menciptakan sinergitas antara 
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah 
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota 
terhadap perkembangan dan kemajuan 
BUM Desa. 

9. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 

mengusulkan kepada Pemerintah Pusat 
agar menata ulang keberadaan, serta 
tujuan dan fungsi dari Tenaga Ahli (Tenaga 
Pendamping) Desa 
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STUDI IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 114 TAHUN 2014STUDI IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 114 TAHUN 2014  
DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI SUMATERA UTARADALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI SUMATERA UTARA 

Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Perturan Balitbang Provinsi Sumatera Utara  

Pendahuluan 
 

Perencanaan Pembangunan Desa diatur 
menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri 
(Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa yaitu 
serangkaian peraturan yang berisi petunjuk 
teknis penyusunan RPJM Desa serta RKP Desa, 
dan juga terkait pelaksanaan dan pengawasan 
pembangunan Desa. Menurut peraturan 
tersebut dijelaskan bahwa pembangunan Desa 
meliputi beberapa bidang diantaranya yaitu :
(1) Bidang Penyelengaraan Pemerintah Desa, 
(2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, 
(3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan 
(4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat. 
Untuk mencapai pembangunan Desa yang 
ideal, tahapan yang perlu dilalui adalah dari 
tahap perencanaan pelaksanaan, dan 
pengawasan. Dalam undang-undang dan 
peraturan tersebut bahwa perencanaan 
Pembangunan Desa berpedoman pada 
perencanaan pembangunan di tingkat 
Kabupaten/Kota.   Dalam rangka perencanaan 
pembangunan,nasional, terdapat 2 dokumen 
rencana Desa, yaitu : Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk 6 
tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa 
(RKP Desa) tahunan. Dokumen RPJM Desa 
ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa 
(Perdes) dan RKP Desa ditetapkan dengan 
Peraturan Kepala Desa, dimana  RKP Desa 
menjadi acuan penyusunan dokumen Ang-
garan Pendapatan dan Belanja Desa (APB De-
sa) sebagai hasil (output) dari Musrenbang 
Tahunan. 

Untuk pelaksanaannya, telah dikeluarkan 
Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pembangunan Desa yang isinya  
tidak sejalan dengan Permendagri Nomor 113 
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan 
Desa. Seharusnya pembangunan desa harus 
sejalan dengan pengelolaan keuangan desa 
sehingga tidak membingungkan ketika 

dilakukan implementasi kedua peraturan     
tersebut dan diduga tidak ada lagi kebebasan 
sejauh mana RPJM Desa yang dibuat di desa 
dapat dilaksanakan berdasarkan kebutuhan.  

Proses penyusunan RPJM Desa telah diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan 
Pembangunan Desa. Keduanya memberikan 
kerangka acuan bagi Desa untuk menyusun 
RPJM Desa, dimana proses penyusunannya 
mengikuti alur dan mekanisme partisipatif 
dengan melibatkan masyarakat dalam 
menggali gagasan, pengajuan usulan 
masyarakat dan kesepakatan dalam forum 
musyawarah. Mekanisme ini memberikan 
panduan bagi pemerintah Desa dalam 
memfasilitasi penyusunan RPJM Desa 
mencakup kegiatan koordinasi dengan pihak 
terkait, pelibatan masyarakat, pengumpulan 
informasi, biaya dan jadwal pelaksanaannya.  

Berdasarkan hal tersebut perlunya standar 
penyusunan dokumen RPJM Desa yang dapat 
dijadikan acuan bagi Pemerintah Desa untuk 
menghasilkan produk perencanaan yang 
berkualitas. Hal ini berarti diperlukan peranan 
pemerintah daeraha dalam membimbing, 
mengarahkan dan selanjutnya menilai           
kemampuan aparatur desa dalam                   
merencanakan, melaksanakan dan mengawasi 
implementasi dokumen RPJM Desa dan RKP 
Desa. RPJM Desa merupakan dokumen 
perencanaan untuk jangka waktu 6 (enam) 
tahun (Permendagri 114/2014 pasal 1 ayat 
15) yang memuat Visi dan Misi Kepala Desa; 
arah kebijakan Desa, serta rencana kegiatan 
yang meliputi bidang penyelenggaraan 
Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan 
Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa 
(Permendagri 114/2014 pasal 8). Dalam 
penyusunan RPJM Desa, bahwa prinsip 
partisipatif     perlu    untuk   diterapkan    pada   
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beberapa tahapan. Implikasi dari penerapan 
prinsip tersebut adalah pelibatan masyarakat 
dalam proses penyusunannya agar tercipta 
rencana pembangunan yang sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat.  

Kegiatan penyusunan RPJM Desa menjadi 
tanggung jawab Kepala Desa sebagai pembina 
dan penyelenggara sebagaimana diatur dalam 
Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 sebagai 
pembina dan pengendalian, dimana Kepala 
Desa bertanggungjawab memfasilitasi 
penyelenggaraan penyusunan RPJM Desa dan 
pembahasan dalam Forum Musrenbang 
dengan mengundang peserta Forum 
Musrenbang Desa. Pemerintah Desa sebagai 
penanggungjawab perlu mendorong kriteria 
Tim Penyusunan dokumen RPJM Desa sesuai 
dengan kompetensi atau keahlian (kualitas 
personal) yang diperlukan baik dari segi 
pemahaman substansi pokok perencanaan, 
keadaan Desa dan proses penulisan. 
Kemampuan ini akan membantu tim untuk 
menggali dan merumuskan RPJM Desa 
bersama masyarakat, mengkaji pro�il Desa 
yang diperlukan untuk perencanaan serta 
melakukan konsultasi publik. Dalam situasi 
tertentu dimungkinkan melakukan kerjasama 
atau kemitraan dengan pihak lain seperti 
kader penggerak, konsultan dan pendamping 
Desa atau kecamatan untuk membantu Tim 
dalam memfasilitasi proses penyusunan RPJM 
Desa.  

Dengan lahirnya PP Nomor 45 Tahun 2007 
mengenai Persyaratan dan Tata Cara 
Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi 
Pegawai Negeri Sipil,   diharapkan dapat 
membawa tatanan penyelenggaraan               
administrasi Pemerintahan Desa ke arah    
menjadi lebih baik  melalui terwujudnya suatu 
Pemerintahan Desa yang efektif dan e�isien 
serta tercapainya pelayanan publik. Di sisi 
lain, Sekretaris Desa yang telah berstatus PNS 
di beberapa Pemerintahan Kabupaten/Kota di 
Sumatera Utara  telah berpindah tugas ke         
Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kondisi 
ini menjadikan proses perencanaan 
pembangunan di Desa dalam penentuan 
prioritas program pembangunan Desa belum 
dapat terwujud dengan baik.  

  

METODE 
 
Penelitian ini menggunakan pendekatan mix 
method yaitu penggabungan pendekatan 
penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. 
Penelitian mix method ini menggunakan 
pendekatan normatif dan descriptive 
explorative. Adapun sebagai subyek yang 
ditetapkan dalam penelitian ini yang terkait 
dengan kebijakan Permendagri Nomor 114 
Tahun 2014, adalah : 
a. Pemerintah Provinsi Provinsi Sumatera 

Utara; 
b. Pemerintah Daerah Kabupaten dan 

Kecamatan; 
c. Sekretaris Desa di setiap desa yang diteliti. 

Lokasi penelitian ini mencakup  31 Desa 
dari 8 Kabupaten di wilayah Provinsi 
Sumatera Utara. Penentuan lokasi penelitian 
untuk tahap pertama dilakukan dengan teknik 
Cluster Sampling yaitu mengkelompokkan 
Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera 
Utara berdasarkan wilayahnya yaitu : (1) 
Wilayah Pantai Barat, (2) Wilayah Pantai 
Timur dan (3) Wilayah Dataran Tinggi. 
Selanjutnya tahapan pemilihan sampel desa 
yang  diteliti menggunakan tehnik purposive 
sampling berdasarkan rekomendasi dari Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari 
setiap Kabupaten yang terpilih.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Peranan Aparat Desa Dalam 

Perencanaan Pembangunan Desa Sesuai 
Permendagri Nomor 114 Tahun 2014  

 
1.  Komunikasi (Communication) 
 

Desa-desa yang ada di Provinsi Sumatera 
Utara dalam pola komunikasi terkait dengan 
pelaksanaan Permendagri Nomor 114 Tahun 
2014 pada umumnya  telah berjalan dengan 
baik. Hal ini terlihat dari keberhasilan 
komunikasi dan koordinasi/kerjasama yang 
baik antara Kepala Desa dengan      
Sekretaris Desa dalam mensosialisasikan 
pasal 5  ayat 1  tentang  penyusunan RPJM 
Desa dalam jangka waktu selama   3 bulan  
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berdasarkan hasil analisa yang dilakukan 
telah  mencapai sekitar 94%. Sementara 
itu, komunikasi antara Pemerintah Daerah 
(Kabupaten/Kecamatan) dengan Desa dalam 
hal memberikan bimbingan/petunjuk teknis  
dokumen RPJM Kabupaten  untuk 
penyusunan RPJM Desa masing sangat kurang 
dan hanya mencapai 25% dari desa yang 
dijadikan sampel penelitian ini. 

Kemampuan Kepala Desa yang tugasnya 
adalah mengarahkan dan memberikan 
informasi-informasi terkait dengan RPJM 
Desa juga sudah intens dan rutin turun ke 
Desa untuk mengkomunikasikan segala hal 
yang terkait dengan penyusunan RPJM Desa 
kepada masyarakat telah mencapai 94%. 
Hasil penyusunan RPJM Desa sudah sesuai 
peruntukkannya dengan aturan yang berlaku 
dan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat 
Desa, yakni 96% untuk pembangunan sarana 
�isik bagi pemberdayaan ekonomi 
masyarakat. Sedangkan perwakilan dari 
Pemerintah Desa yaitu Sekretaris Desa 
sebagai Ketua Tim Penyusun telah mencapai 
93% dalam hal sudah mengikuti sosialisasi, 
pembekalan dan pelatihan dalam rangka 
menyiapkan diri guna menghadapi 
Implementasi kebijakan. Implementasi 
kebijakan sebagai realitas dari program 
kebijakan ini sangat memerlukan  hubungan 
yang baik antar lembaga terkait, yakni      
berupa dukungan komunikasi dan koordinasi. 
Untuk itu, diperlukan koordinasi dan 
kerjasama antar pemangku kepentingan di 
Desa untuk dan bagi keberhasilan suatu 
program tersebut, hal ini sebagaimana 
dikatakan Van Matter dan Van Horn dalam 
Nugroho (2014:627). 
 

2.  Sumberdaya (Resource) 

Secara  keseluruhan  Desa  yang ada di 
Sumatera Utara hanya sebanyak 42% yang 
mampu dan siap  mengmplementasikan       
kebijakan pada pelaksanaan pasal 5 ayat 2 
yaitu penyelesaian dokumen RPJM Desa 
selama 3 bulan terhitung sejak pelantikan 
Kepala Desa dilakukan. Kemampuan dan 
kesiapan mereka terlihat dari: Pertama, 
pengalamannya sebagai Sekretaris Desa 

selaku Ketua Tim RPJM Desa yang tetap 
menjabat sebagai Sekretaris Desa meskipun 
Kepala Desa sudah berganti. Hal ini 
menjadikan Sekretaris Desa sudah terbiasa 
menyediakan segala dokumen-dokumen 
pendukung untuk penyusunan RPJM Desa.  
Kedua, unsur penyelenggara Pemerintahan 
Desa (Pemerintah Desa dan BPD) sangat 
memadai karena diisi oleh orang-orang yang 
berpendidikan tinggi dan berpengetahuan 
luas.  

Pemerintah Desa yang ada di daerah 
penelitian pada umumnya memiliki 
pendidikan tingkat SMA untuk Kepala Desa 
(59%), Sekretaris Desa (74 %) dan BPD 
(48%), sedangkan untuk pendidikan setara 
Diploma/S1 untuk Kepala Desa (31%),  
Sekretaris Desa (26 %) dan BPD (30 %). 
Dengan demikian faktor sumberdaya dalam 
mendukung Implementasi Permendagri 
Nomor 114 Tahun 2014 telah sesuai dan    
memadai sebagaimana amanat Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
Dengan kata lain,  desa-desa di Sumatera 
Utara telah siap untuk mengemban amanah  
pembangunan desa. Hal ini dapat dilihat dari 
sumber daya dana dan fasilitas, serta kualitas 
sumberdaya manusia yang dimiliki desa.  

 
3. Disposisi atau Sikap Pelaksana (Disposition 

or Attitudes) 

Penyusunan RPJM Desa didukung oleh 
semua unsur Pemerintahan Desa (aparatur 
Desa, BPD, LPM, karang taruna, PKK, tokoh 
masyarakat dan masyarakat umum), hal ini 
ditandai dengan mereka telah merasakan 
dampak dan manfaat yang positif demi pem-
bangunan desa ke arah yang lebih baik. 
Dengan demikian, sikap ini menjadi modal 
desa dalam mempersiapkan dirinya, apabila 
nanti mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) 
dan Dana Desa (DD). Desa-desa telah 
menunjukkan kesungguhan yang baik dalam 
merealisasikan setiap program                    
pembangunan desa dengan Anggaran ADD 
selama ini, meskipun dukungan warga 
masyarakat belum maksimum yang hanya 
sebesar 33% masyarakat yang memahami 
pelaksanaan RPJM Desa. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh 
Desa yang ada di Provinsi Sumatera Utara 
yang menjadi objek kajian ini sudah 
melaksanakan ketentuan Permendagri 114 
Tahun 2014 yaitu memiliki dokumen RPJM 
Desa dan RKP Desa.  
 
4. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure) 
 

Pemerintah Desa di Provinsi Sumatera 
Utara sudah memenuhi syarat untuk 
menjalankan birokrasi kebijakan secara 
efektif. Hal ini dapat dilihat dari : Pertama, 
kelengkapan struktur birokrasi penyusunan 
RPJM Desa yang sudah sesuai dengan Pasal 7 
ayat 2 dan 3 yaitu Tim yang terdiri dari 7-11 
orang sebanyak 63%. Selain itu, dalam hal 
pemberdayaan kaum Perempuan dalam 
struktur Tim Penyusunan RPJM Desa 
sebanyak 90%. Kedua, adanya Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil 
dari warga desa yang berkualitas dengan 
harapan Pemerintahan Desa dapat 
diselenggarakan dengan efektif. 

Selanjutnya faktor-faktor yang sangat 
mempengaruhi implementasi Permendagri 
Nomor 114 Tahun 2014 adalah dukungan, 
motivasi, kerjasama, kemauan, kesediaan, 
kesadaran akan tanggungjawab dan rasa 
memiliki yang muncul dari lingkungan 
Pemerintah Desa, berupa : 
a) Faktor adanya aturan sebagai dasar untuk 

pembangunan Desa kedepan yang lebih 
baik. Undang-Undang Desa sejatinya adalah 
kebijakan pemerintah yang patut untuk 
diapresiasi karena dikeluarkannya Undang-
Undang ini adalah sebagai bentuk nyata 
kepedulian pemerintah untuk membangun 
Desa. Adanya faktor pendukung berupa 
aturan ataupun kebijakan merupakan 
kewenangan dan koordinasi diantara agen 
pelaksana (instansi terkait) dengan 
implementor kebijakan, dimana aturan 
tersebut dapat berupa peraturan di tingkat 
Kabupaten, Kecamatan ataupun Desa. 
Dengan  faktor pendukung ini akan ada 
arahan dan sinkronisasi antara tingkat 
yang lebih tinggi (Kabupaten) ke tingkat 
yang lebih rendah (Desa) agar 

Implementasi menjadi lebih efektif. Hal ini 
dapat dijelaskan dari pernyataan yang 
dikemukakan oleh Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul 
mengenai sinkronisasi hubungan antara 
Pemerintahan Kabupaten dengan 
Pemerintahan Desa diwujudkan melalui 
peraturan-peraturan yang ada, contohnya 
Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 
67 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi 
Program Kegiatan dan Anggaran.  

b) Faktor kesiapan Pemerintah Desa dalam 
hal letak  geogra�is dan sosial budaya     
masyarakat. Letak geogra�is desa yang  ada 
di Sumatera Utara merupakan persoalan 
tersendiri, hal ini mengingat  kondisi dan 
keadaan desa menjadikan program-
program unggulan hanya dapat dilakukan 
dengan akses yang memadai dan teknologi 
informasi yang sudah ada. Hal ini sesuai 
dengan pernyataan dari Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
Kabupaten Simalungun, memberikan 
tanggapan bahwa banyaknya nagori (desa) 
di Kabupaten Simalungun dan dengan 
batas jarak jangkauan yang terlalu jauh 
menjadi kendala dalam pembinaan Kepala 
Desa dan Aparat Desa lainnya termasuk 
Sekdes dalam melaksanakan tugas-tugas 
seperti dalam penyusunan RPJM Desa yang        
yang salah satunya menjadikan tidak 
tercapainya target penyelesaian 
penyusunan Dokumen RPJM Desa setelah 3 
(tiga) bulan terpilihnya Kepala Desa yang 
baru.  

c) Faktor sumber daya manusia, yaitu          
pengalaman dalam menyusun RPJM Desa.  
Pengalaman  yang  memadai dan tingkat 
pendidikan aparatur menjadi faktor       
pendukung kesiapan Pemerintah Desa 
dalam implementasi Permendagri Nomor 
114 Tahun 2014. Hal ini sesuai dengan 
pernyataan Kepala Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat, 
yang menyatakan bahwa penyusunan RPJM 
Desa perlu data dan untuk mendapatkan 
data tersebut perlu dana, sementara itu 
alokasi dana penyusunan RPJM Desa masih 
perlu dikaji. Masalah sumber daya manusia  
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masih lemah menjadi  kendala  penyusunan 
RPJM Desa. Faktor sumber daya manusia 
sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi 
keberhasilan dan kesesuaian dari                    
implementasi Permendagri dapat dilihat dari 
situasi dan keadaan dari daerah masing-
masing. Berdasarkan keterangan tersebut, 
bahwa sebagian besar Aparat Desa 
mempunyai masalah dengan faktor sumber 
daya manusia, misalnya dalam hal 
kemampuan menyusun dokumen RPJM Desa, 
kemampuan dalam hal pendekatan 
kemasyarakatan (kesediaan masyarakat 
untuk hadir di acara-acara Desa), dan 
kemampuan dalam pengumpulan/pengkajian 
data Desa.  

 
B.  Peranan Sekretaris Desa Dalam 

Implementasi Permendagri Nomor 114 
Tahun 2014 

 
Secara keseluruhan dari hasil analisa 

yang telah dilakukan bahwa  peran perangkat 
desa menunjukkan persentase sebesar 94%, 
hal ini mengindikasikan bahwa perangkat 
Desa telah berperan dalam implementasi 
Permendagri tersebut. Peranan Perangkat 
Desa dalam Implementasi dapat dijelaskan 
dari beberapa hal di bawah ini : 

 
1.  Perencanaan Pembangunan Desa 

 
Kepala Desa menyelenggarakan 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
Desa (Musrenbang Desa) dilaksanakan untuk 
membahas dan menyepakati Rancangan RPJM 
Desa. Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan Desa diikuti oleh Pemerintah 
Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan 
Unsur Masyarakat (tokoh adat/agama/
masyarakat/pendidikan, perwakilan             
kelompok tani/nelayan/perajin/perempuan/ 
pemerhati dan perlindungan anak serta 
masyarakat miskin. Selain unsur masyarakat 
tersebut, Musrembang Desa dapat melibatkan 
unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi 
sosial budaya masyarakat setempat guna  
guna      untuk membahas dan menyepakati 
rancangan RPJM Desa yang hasil kesepaka-

tannya           dituangkan dalam Berita Acara.  
Berdasarkan hasil analisa diperoleh bahwa 

pada umumnya Sekretaris Desa di Sumatera 
Utara kurang berperan dalam terlaksananya 
penyusunan dokumen RPJM Desa sesuai 
amanat pasal 5 ayat 2 yaitu RPJM Desa harus 
dapat diselesaikan dalam waktu 3 bulan sejak 
Kepala Desa dilantik. Hal ini ditandai dengan 
hanya 42% Desa yang tepat waktu,  sisanya 
sebanyak 33% yang menyelesaikan RPJM 
Desa disusun dalam waktu 6 bulan dan 25% 
dalam waktu lebih dari 6 bulan. Kondisi ini 
terjadi dikarenakan ketidakmampuan para 
Sekretaris Desa dalam memahami 
penyusunan dokumen. Di sisi lain, masih 
banyaknya ditemui Sekretaris Desa yang 
menyelesaikan dokumen RPJM Desa hanya 
dengan meniru atau mencontoh dari dokumen 
RPJM Desa yang lain (Desa lain atau dari 
internet). Kesiapan Desa dalam melakukan 
perencanaan pembangunan Desa dapat dilihat 
dari terlaksananya tahapan-tahapan 
penyusunan dokumen Desa, yaitu dengan 
pelaksanan Musrenbang Desa. 

Selain itu, peranan Sekretaris Desa dalam 
menyusun RKP Desa yang tepat waktu hanya 
sebesar 21% Desa yang dapat menyelesaikan 
penyusunan RKP Desa yaitu di bulan Juli. 

Masih banyaknya Sekretaris Desa yang kurang 
berperan dalam penyusunan RKP Desa 
dikarenakan keterbatasan waktu dan kondisi 
Aparat Desa dan Masyarakat Desa untuk 
berkumpul melakukan musyawarah-
musyawarah Dusun/Desa. Tahapan 
penyusunan RKP Desa dalam Musrenbang 
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Poin-poin hasil kesepakatan dalam Musdus 
tersebut akan dijadikan data yang akan 
dibahas pada Musyawarah Desa (Musdes). 
Musdes dilakukan untuk 
mengsinkronisasikan hasil kesepakatan 
dalam Musyawarah Dusun (Musdus) serta 
membahas tentang arah dan rencana Prioritas 
Pembangunan Desa selama 5 tahun dan 
sumber pembiayaan kegiatan peleksanaan 
pembangunan desa. 
Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa 
akan dituangkan dalam Berita Acara dan 
menjadi landasan penyusunan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM 
Desa). Selanjutnya, Kepala Desa akan 
menyelenggarakan 
Musrenbang Desa 
yang dilaksanakan 
untuk membahas dan 
menyepakati 
rancangan RPJM Desa 
serta menyepakati 
prioritas kebutuhan 
atau kegiatan desa 
yang akan menjadi 
bahan penyusunan 
Rencana Kerja 
Pembangunan Desa 
(RKP Desa). 

RKP Desa 
merupakan penjabaran dari Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk 
jangka waktu 1 (satu) tahun,      dimana  RKP 
Desa yang telah disusun akan menjadi dasar 
dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa (APB Desa) tetapi sebelumnya 
Sekretaris Desa harus menyusunrancangan 
peraturan Desa tentang APB Desa tersebut 
untuk disampaikan kepada Kepala Desa. 
Peraturan Desa tentang APB Desa APB Desa 
yang telah disepakati oleh Kepala Desa 
bersama BPD untuk disampaikan kepada 
Bupati melalui Camat untuk dievaluasi. Hasil 
evaluasi tersebut akan ditindaklanjuti oleh 
Kepala Desa, dimana  dengan telah ditetapkan 
dengan Peraturan Desa akan menjamin 
kepastian dari pelaksanaan program atau 
kegiatan. Dalam hal ini Pemerintah Desa akan 
melaksanakan program dan kegiatan sesuai 

dengan apa yang telah ditetapkan dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, baik 
dari jenis program/kegiatan maupun jumlah 
anggaran yang akan digunakan. Penetapan 
APB Desa  dalam Peraturan Desa merupakan 
tahap akhir dalam proses perencanaan. 

 
Penyusunan RPJM Desa 
 

Pada intinya RPJM Desa merupakan 
penjabaran Visi dan Misi Kepala Desa yang 
dilantik. RPJM Desa ditetapkan dalam 
jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan 
terhitung sejak pelantikan Kepala Desa 
dengan dasar hukum Peraturan Desa, 

menjadi program 
pembangunan Desa 
selama 6 (enam) tahun 
masa jabatannya. 
Berdasarkan hasil anali-
sa  penyusunan RPJM 
Desa di Sumatera Utara 
diperoleh bahwa    pada 
umumnya telah sesuai 
dengan pasal 7 ayat 1. 
Hal ini ditandai dengan 
Sekretaris Desa uyang 
sudah cukup berperan 
dalam menentukan 
jumlah tim atau 

keanggotaan yang terlibat dalam penyusunan 
RPJM Desa  yaitu sebanyak 63% dengan 
keanggotaan      tim 7-11 orang, 17% Desa  
dengan keanggotaan 7 orang dan 17%    Desa 
dengan keanggotaan tim 11 orang, serta si-
sanya  hanya 6% yang tidak menerapkan 
keanggotaan tim sebanyak 7-11 orang. 

 Dalam penyusunan RPJM Desa juga harus 
melibatkan perempuan, dimana  sebanyak 
100% Desa yang telah melaksanakannya  
sesuai dengan pasal 7 ayat 4. Selain itu, 
penyusunan RPJM Desa juga harus 
melibatkan masyarakat, karena dalam 
penyusunan RPJM Desa harus mendengarkan 
aspirasi-aspirasi yang ada dalam masyarakat 
sehingga masyarakat tidak akan kecewa 
dengan kebijakan-kebijaka yang dikeluarkan 
oleh Pemerintahan Desa.  
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Tim Penyusun harus mensinkronkan 
kebijakan-kebijakan yang ada di Desa dengan 
kebijakan yang ada di Kabupaten. Dalam hal 
ini, ternyata ditemukan kurang berperannya 
Sekretaris Desa dalam hal penyelarasan arah 
kebijakan    Desa    dengan       arah     kebijakan  
Kabupaten/Kota yang ditandai dengan hanya 
sebanyak 63 % Desa yang ada di Sumatera 
Utara yang melaksanakan sesuai dengan 
pasal 7 ayat 2. Segala rencana ataupun 
rancangan peraturan yang dibuat di Desa 
mengenai RPJM Desa harus disepakati 
bersama melalui Musrenbang Desa, hal ini 
ditemukan telah sangat berperan dan sesuai 
dengan pasal 7 ayat 2. Dalam penyusunan 
RPJM Desa juga harus memperhatikan 
kondisi objektif Desa dan program prioritas 
Desa, hal iniditemukan sudah sangat 
berperan  Desa dan telah sesuai dengan pasal 
7 ayat 2. 
 
Penyusunan RKP Desa  
 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa mengatur detail  
mengenai  perencanaan   pembangunan Desa 
yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa 
dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP 
Desa, dan daftar usulan RKP Desa. RPJM Desa 
menjadi acuan dalam penyusunan RKP 
Desa, memuat rencana penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, 
dan pemberdayaan masyarakat Desa. RKP 
Desa paling sedikit berisi uraian mengenai: 
(1) evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun  
sebelumnya; (2) prioritas program, 
kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola 
oleh Desa; (3) prioritas program, kegiatan, 
dan anggaran Desa yang dikelola melalui 
kerjasama antar Desa dan pihak ketiga; (4) 
rencana program, kegiatan,  dan anggaran 
Desa yang dikelola oleh Desa sebagai 
kewenangan penugasan dari Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/
Kota; dan (5) pelaksana kegiatan Desa yang 
terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau 
unsur masyarakat Desa. RKP Desa disusun 

oleh Pemerintah Desa sesuai dengan 
informasi dari Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota berkaitan dengan pagu 
indikatif Desa dan rencana kegiatan dari 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, 
dan Kabupaten/Kota. RKP Desa mulai 
disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan 
Juli tahun berjalan dan ditetapkan dengan 
peraturan Desa paling lambat akhir bulan 
September tahun berjalan, berdasarkan 
RKP Desa maka APB Desa dapat disusun 
dan ditetapkan.  

Berdasarkan hasil analisa, ditemukan bahwa 
tim penyusunan RKP Desa pada umumnya 
tidak berperan terkait dalam penyusunan RKP 
Desa yang seharusnya disusun pada bulan Juli 
dan kebanyakan Desayang ada di Sumatera 
Utara melakukan penyusunannya di atas 
bulan yang telah ditetapkan. Hal ini berarti 
belum sesuai dengan pasal 29 ayat 3, karena 
hanya sebesar 21% Desa yang baru 
melakukan penyusunan RKP Desa sesuai 
dengan bulan yang ditentukan, 4% Desa yang 
melakukan penyusunan RKP Desa di bulan 
Juni, 17% di bulan Agustus dan 58% di bulan 
Januari.  

Penyusunan RPJM Desa dilakukan secara 
musyawarah dengan perangkat Desa dan jika 
ada rencana yang tidak sesuai, perangkat Desa 
berhak memberikan masukan terkait 
penyusunan RPJM Desa. Hal ini berarti 
terbukti bahwa penyusunan RPJM Desa 
dilaksanakan secara musyawarah dan tidak 
hanya dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD 
saja.  

 
C. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 

Desa 
 

Desa salain berupa penjabaran visi dan 
misi Kepala Desa, juga memuat rencana 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 
pelaksanaan pembangunan, pembinaan 
kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, 
dan arah kebijakan pembangunan Desa. RPJM 
Desa disusun dengan mempertimbangkan 
kondisi obyektif Desa dan prioritas 
pembangunan Kabupaten/Kota. Pembahasan 
rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan 
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Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, 
Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa. Diskusi 
kelompok secara terarah itu membahas hal-
hal mengenai: 
a.Laporan hasil pengkajian keadaan Desa. 
b.Prioritas    rencana    kegiatan Desa  dalam 
jangka waktu 6 (enam) tahun. 

c.Sumber pembiayaan rencana kegiatan 
pembangunan Desa. 
Rencana pelaksana kegiatan Desa yang 
akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, 
unsur masyarakat Desa, kerjasama antar 
Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan 
pihak ketiga.  RPJM Desa dan/atau RKP 
Desa berdasarkan Pasal 120 PP No. 
43/2014 dapat diubah jika : (1) terjadi 
peristiwa khusus seperti bencana alam, 
krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau 
kerusuhan sosial yang berkepanjangan; 
atau (2) terdapat perubahan mendasar atas 
kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Perubahan 
RPJM Desa dan/atau RKP Desa dibahas dan 
disepakati dalam Musrenbang Desa dan 
selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan 
Desa. 
Berdasarkan hasil analisa, ditemukan  bahwa 
perangkat Desa di Sumatera Utara kurang 
berperan dalam memberikan masukan terkait 
perubahan RPJM Desa yang mencapai 
sebanyak 65%. Dalam hal proses 
penatausahaan RPJM Desa pada umumnya 
perangkat desa telah berperan yang mencapai 
sebanyak 83%, sedangkan dalam hal 
memberikan formasi,  masukan dan 
melakukan audit partisipasi    telah cukup 
berperan yang mencapai 71%.  
 
D. Pemantauan dan Pengawasan           

Pembangunan Desa 
 
Tim penyusun RPJM Desa menyelaraskan 
arah kebijakan pembangunan Kabupaten/
Kota untuk mengintegrasikan program dan 
kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota 
dengan pembangunan Desa. Penyelarasan 
arah kebijakan itu dilakukan dengan 
mengikuti sosialisasi dan/atau 

mendapatkan informasi tentang arah 
kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota. 
Informasi arah kebijakan pembangunan 
Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 
meliputi: 
a. Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten/Kota. 

b. Rencana Strategis Satuan Kerja 
Perangkat Daerah. 

c. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten/Kota. 

d. Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten/Kota. 

e. Rencana Pembangunan Kawasan 
Perdesaan 

Kegiatan penyelarasan arah kebijakan 
pembangunan Kabupaten/Kota dilakukan 
dengan cara mendata dan memilah rencana 
program dan kegiatan pembangunan 
Kabupaten/Kota yang akan masuk ke Desa. 
Hal ini dilakukan dengan cara 
mengelompokkan menjadi bidang 
penyelenggaraan pemerintahan Desa, 
pembangunan Desa, pembinaan 
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan 
masyarakat Desa. Hasil pendataan dan 
pemilahan tersebut dituangkan dalam 
format data rencana program dan kegiatan 
pembangunan yang akan masuk ke Desa. 
Berdasarkan peraturan yang berlaku, 
pelaksanaan program sektor dan/atau 
program daerah didelegasikan kepada Desa 
sehingga Desa memiliki kewenangan untuk 
mengurus seluruh prosesnya. Pelaksanaan 
program sektor dan/atau program daerah 
dibahas dan disepakati dalam musyawarah 
Desa  diselenggarakan oleh BPD. Jika dalam 
musyawarah Desa tidak menyepakati 
prosedur teknis pelaksanaan program 
sektor dan/atau program daerah, Kepala 
Desa berhak mengajukan keberatan yang 
disertai dengan dasar pertimbangan 
keberatan tersebut kepada Bupati/
Walikota. 

Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi,  Kabupaten/Kota, dan Desa 
melakukan upaya pemberdayaan 
masyarakat Desa. Pemberdayaan 
masyarakat  dilakukan  melalui pengawasan  
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dan pemantauan penyelenggaraan 
pemerintahan   Desa    dan pembangunan 
Desa yang partisipatif melibatkan 
masyarakat Desa.  Masyarakat Desa berhak 
melakukan pemantauan terhadap 
pelaksanaan pembangunan Desa. Hasil 
pengawasan dan pemantauan 
pembangunan Desa menjadi dasar 
pembahasan musyawarah Desa dalam 
rangka pelaksanaan pembangunan Desa.  

Pemantauan pembangunan Desa oleh 
masyarakat Desa dilakukan pada tahap 
perencanaan    pembangunan    Desa     dan  
tahap pelaksanaan pembangunan Desa. 
Pemantauan tahapan perencanaan 
dilakukan dengan cara menilai penyusunan 
RPJM Desa dan RKP Desa, pelaksanaannya 
dilakukan dengan cara menilai antara lain 
pengadaan barang dan/atau jasa,              
pengadaan bahan/material, pengadaan 
tenagakerja, pengelolaan administrasi 
keuangan, pengiriman bahan/material,     
pembayaran upah, dan kualitas hasil 
kegiatan pembangunan Desa. Hasil     
pemantauan pembangunan Desa                 
dituangkan dalam format hasil pemantauan                  
pembangunan Desa. Bupati/Walikota 
melakukan pemantauan dan pengawasan 
pada perencanaan dan pelaksanaan 
pembangunan Desa dengan cara: 
a. Memantau dan mengawasi jadwal 

perencanaan         dan                 
pelaksanaan  

pembangunan Desa. 
b. Menerima, mempelajari, dan 

memberikan umpan balik terhadap 
laporan realisasi pelaksanaan APB Desa. 

c. Mengevaluasi perkembangan dan 
kemajuan kegiatan pembangunan Desa. 

d. Memberikan pembimbingan teknis 
kepada Pemerintah Desa. 

Jika terjadi keterlambatan perencanaan dan 
pelaksanaan pembangunan Desa sebagai 
akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian 
Pemerintah Desa, maka Bupati/Walikota 
berwenang untuk : 
a. Menerbitkan surat peringatan kepada 

Kepala Desa. 
b. Membina dan mendampingi Pemerintah 

Desa agar mempercepat Perencanaan 

Pembangunan Desa dan memastikan 
APB Desa ditetapkan pada tanggal 31 
Desember tahun berjalan. 

c. Membina dan mendampingi Pemerintah 
Desa dalam percepatan pelaksanaan 
pembangunan Desa untuk memastikan 
penyerapan APB Desa sesuai peraturan 
perundang-undangan. 

Implementasi Permendagri Nomor 114         
Tahun 2014 di Sumatera Utara dalam hal 
pemantauan dan pengawasan pembangunan 
Desa dapat dilihat dari peranan Sekretaris 
Desa dalam melaksanakan dan menjalankan 
proses tersebut. Aparat Desa/Sekretaris Desa 
sangat berperan dalam hal menyampaikan 
Raperdes RPJM Desa yang telah disepakati 
bersama dan kemudian disampaikan oleh 
Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui 
Camat untuk dievaluasi telah sesuai dengan 
pasal 89 yaitu mencapai 94%.   

Dalam hal penyusunan RPJM Desa 
menggunakan RPJM Kabupaten, RTRW 
Kabupaten, Rencana Induk Kota/Kecamatan  
hanya sekitar 25% Desa yang telah 
melaksanakan dengan  cara menyelaraskan 
arah kebijaka dilakukan dengan mengikuti 
sosialisasi dan/atau mendapatkan               
informasi tentang arah kebijakan             
pembangunan Kabupaten/Kota. Masih     
banyaknya Sekretaris Desa yang ditemui 
kesulitan mendapatkan RPJM Kabupaten 
dikarenakan kurangnya perhatian 
Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal 
pelaksanaan penyusunan dokumen            
tersebut. Hal ini didasarkan pada data     
bahwa Sekretaris Desa yang memperoleh 
petunjuk teknis proses penyusunan       
dokumen RPJM Desa yaitu sebanyak 78%, 
sedangkan sisanya sebanyak 22% tidak 
memperoleh petunjuk teknis tersebut.  
 
Kesimpulan  
 
1. Implementasi Permendagri 114 Tahun 

2014 dalam perencanaan pembangunan 
Desa di Sumatera Utara meliputi 4 aspek 
yaitu : a) Komunikasi  fungsi  sudah baik 
dalam menyusun RPJM Desa, namun 
masih belum sinkron antara Aparat Desa 
dengan       Pemerintah      Kabupaten/Kota        
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dalam hal penyusunan RPJM Desa; b)      
Sumber daya manusia aparat desa telah 
memiliki kemampuan baik dan  pengaruh 
pada masyarakat, akan tetapi memiliki 
keterbatasan dalam hal kemampuan  
penyusunan dukumen pendukung RPJM 
Desa; c) Disposisi yaitu terkait sikap dan 
tanggung jawab Aparat Desa  sudah baik 
terbukti setiap Desa telah memiliki RPJM 
Desa dan RKP Desa; dan d) Struktur 
birokrasi, pedoman kerja dalam        
menetapkan peraturan Desa sudah     
mengikuti regulasi yang ada.  

2. Peranan Sekretaris Desa dalam 
menjalankan  tugas   pokok   dan  fungsinya 
untuk mengimplementasikan Permendagri 
Nomor 114     Tahun      2014,    adalah  :   a)  
Kategori perencanaan pembangunan Desa 
sebesar 52 % (tidak berperan); b) Kategori 
penyusunan RPJM Desa sebesar 86% 
(berperan); c) Kategori penyusunan RKP 
Desa sebesar 65% (kurang berperan); d) 
Kategori pelaksanaan kegiatan                
pembangunan desa sebesar 73% (cukup 
berperan); dan d) Kategori pemantauan 
dan pengawasan Pembangunan Desa     
sebesar 75 % (cukup berperan).  

3. Pihak Pemerintah Kabupaten/Kota masih 
kurang optimal dalam hal memberikan 
arahan,  petunjuk dan bimbingan 
langsung kepada Sekretaris Desa terkait 
dokumen RPJM Kabupaten/Kota             
sehingga menjadikan mereka  kurang 
memahami dalam melaksanakan tugas 
pokok dan fungsinya sebagaimana          
diatur dalam  Permendagri Nomor 114 
Tahun 2014. 

 
Rekomendasi  

 
1. Dalam Implementasi Permendagri Nomor 

114 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Pembangunan Desa di Sumatera, 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
(Provinsi dan Kabupaten/Kota) perlu      
mendorong penguatan peranan aparat dan 
warga Desa dalam hal perencanaan            
pembangunan desa guna untuk           
meningkatkan kemampuannya dalam       

menyelenggarakan pembanguan desa. 
2. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 

di Sumatera Utara perlu segera               
menerbitkan Peraturan Daerah atau         
Peraturan Gubernur/Bupati/Kota untuk 
efektivitas dan keberhasilan pelaksanaan 
Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 
dengan membuat petunjuk pelaksanaan 
secara jelas dan tegas untuk sebagai acuan 
dalam pelaksanaannya. 

3. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di 
Sumatera Utara dalam membuat  kebijakan  
implementasi Permendagri Nomor 114 
Tahun 2014 harus memperhatikan waktu 
yang tepat, regulasi yang konsisten dan 
tidak tumpang tindih dalam 
pelaksanaannya, dan tidak kalah 
pentingnya memberi rasa aman kepada 
Kepala Desa, Aparat dan Warga Desa 
sebagai implementor kebijakan sehingga 
mereka merasa senang dan tenang dalam 
bekerja. 
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D esa merupakan 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. Widjaja (2003: 3) 
mengatakan Desa merupakan kesatuan 
masyarakat hukum yang mempunyai susunan 
asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat 
istimewa, landasan pemikiran dalam 
mengenai Desa adalah keanekaragaman, 
partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan 
pemberdayaan masyarakat. 

Pemerintahan Desa sebagai ujung tombak 
dalam sistem Pemerintahan Daerah akan 
berhubungan dan bersentuhan langsung 
dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan 
mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah sangat didukung dan ditentukan oleh 
Pemerintah Desa dan Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian 
dari Pemerintahan Desa. Struktur 
kelembagaan dan mekanisme kerja di semua 
tingkatan Pemerintah, khususnya 
Pemerintahan Desa harus diarahkan untuk 
dapat menciptakan Pemerintahan yang baik, 
bersinergi antara lembaga Pemerintahan 
Desa, serta respon terhadap perkembangan 
dan perubahan yang terjadi dalam 
masyarakat. 

Pemerintahan Desa merupakan 
penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam 
sistem Pemerintahan yang dijalankan oleh 
kelembagaan Desa. Berdasarkan Penjelasan 
Umum angka 5 Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), 
kelembagaan Desa terdiri dari: 
1. Pemerintah Desa/Desa Adat; 
2. BPD/Desa Adat; 
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan 

4. Lembaga Adat. 
Diantara kelembagaan Desa tersebut, 
Pemerintah Desa dan BPD memiliki peranan 
yang sangat penting untuk melaksanakan roda 
Pemerintahan Desa. Berdasarkan Pasal 1 
angka 3 UU Desa, Pemerintah Desa adalah 
Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Desa. Sedangkan BPD berdasarkan Pasal 1 
angka 4 UU Desa adalah lembaga yang 
melaksanakan fungsi Pemerintahan yang 
anggotanya merupakan wakil dari penduduk 
Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
ditetapkan secara demokratis. 

Adapun tugas Kepala Desa berdasarkan 
Pasal 26 ayat (1) UU Desa, adalah:   
a. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan 

Pemerintahan Desa; 
b. Kepala Desa melaksanakan pembangunan 

Desa; 
c. Kepala Desa melakukan pembinaan 

kemasyarakatan Desa; dan 
d. Kepala Desa melakukan pemberdayaan 

masyarakat Desa. 
Untuk melaksanakan tugas tersebut, 
berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Pemerintah Desa (Permendagri No. 84 Tahun 
2015) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi    
sebagai berikut: 
a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, 

seperti Tata Praja Pemerintahan, 
penetapan peraturan di Desa, pembinaan 
masalah pertanahan, pembinaan 
ketentraman dan ketertiban, melakukan 
upaya perlindungan masyarakat, 
administrasi kependudukan, dan penataan 
dan pengelolaan wilayah. 

b. Melaksanakan pembangunan, seperti 
pembangunan sarana prasarana 
Perdesaan, dan pembangunan bidang 
pendidikan, kesehatan. 

c. Pembinaan      kemasyarakatan,         seperti  

Sinergitas Kepala Desa dan Badan Permusyawarahan Desa  
Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Sumatera Utara 

 
Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Balitbang Provinsi Sumatera Utara 
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pelaksanaan hak dan kewajiban 
masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial 
budaya masyarakat, keagamaan, dan 
ketenagakerjaan. 

d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas 
sosialisasi dan motivasi masyarakat di 
bidang budaya, ekonomi, politik, 
lingkungan hidup, pemberdayaan 
keluarga, pemuda, olahraga, dan karang 
taruna. 

e. Menjaga hubungan kemitraan dengan 
lembaga masyarakat dan lembaga lainnya. 
Adapun fungsi BPD yang berkaitan dengan 

Kepala Desa berdasarkan Pasal 55 UU Desa, 
yaitu : 
1. Membahas dan menyepakati rancangan 

Peraturan Desa bersama Kepala Desa; 
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat Desa; dan 
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala 

Desa. 
Selain itu, berdasarkan Pasal 61 UU Desa, BPD 
berhak untuk : 
1. Mengawasi dan meminta keterangan 

tentang penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa kepada Pemerintah Desa; 

2. Menyatakan pendapat atas 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 
pelaksanaan Pembangunan Desa, 
Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan 

3. Mendapatkan biaya operasional 
pelaksanaan tugas dan fungsinya dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
(APB Desa). 
Berdasarkan uraian tersebut, maka 

apabila dilihat dari kedudukan antara Kepala 
Desa dan BPD maka kedua-duanya memiliki 
kedudukan yang sama, yakni sama-sama 
merupakan kelembagaan Desa yang sejajar 
dengan lembaga kemasyarakatan Desa dan 
lembaga adat. Dalam UU Desa juga tidak 
membagi atau memisah kedudukan keduanya 
(Kepala Desa dan BPD) pada suatu hierarki. 
Ini artinya, keduanya memang memiliki 
kedudukan yang sama, namun dengan fungsi 
yang berbeda. Oleh karenanya BPD memiliki 
fungsi yang penting dalam menyiapkan 
kebijakan Pemerintahan Desa bersama Kepala 
Desa.  

Untuk itu BPD harus memiliki visi dan misi 
yang sama dengan Kepala Desa untuk 
menjalankan Pemerintahan Desa. Namun 
pada kenyataannya, banyak yang terjadi 
hubungan antara Kepala Desa dan BPD tidak 
berjalan dengan harmonis, yang berakibat 
kebijakan Kepala Desa tidak mendapat 
dukungan dari BPD. Sebagai contoh masih 
banyak pendirian Badan Usaha Milik Desa 
(BUM Desa) di Provinsi Sumatera Utara yang 
tidak memiliki Peraturan Desa (Perdes), 
misalnya saja : 
1. Kabupaten Tapanuli Tengah; BUM Desa 

Maju Bersama, Desa Kebun Pisang 
Kecamatan Badiri, dan BUM Desa Mahligai, 
Desa Aek Dakka. 

2. Kabupaten Labuhan Batu Selatan; BUM 
Desa Maju Bersama, Desa Sosopan 
Kecamatan Kota Pinang, dan BUM Desa 
Bangai Jaya, Desa Bangai Kecamatan 
Torgamba. 

3. Kabupaten Langkat; BUM Desa Suka 
Damai Makmur, Desa Suka Damai 
Kecamatan Hinai, dan BUM Desa Lubuk 
Kertang, Desa Lubuk Kertang Kecamatan 
Babalan. 

4. Kabupaten Asahan; BUM Desa Sinar 
Harapan, Desa Sei Dadap III/IV, 
Kecamatan Sei Dadap, dan BUM Desa 
Serdang Jaya, Desa Serdang, Kecamatan 
Meranti. 

5. Kabupaten Padang Lawas Utara, yakni 
BUM Desa Makmur Berkat, Desa Sidingkat, 
Kecamatan Padang Bolak. 
Untuk itu, Pemerintah dalam hal ini      

Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota dan 
Camat wajib melakukan pembinaan dan 
pengawasan terhadap Pemerintahan Desa 
(khususnya Kepala Desa dan BPD) dalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, agar tercipta hubungan yang 
harmonis dalam melakukan tata laksana 
Pemerintahan Desa. Sinergitas antara Kepala 
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa   ini 
sangat diperlukan dalam upaya untuk    
meningkatkan keberhasilan pelaksanaan    
pembangunan  desa dalam upaya            
meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan 
masyarakat di desa. 
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Metode 
 

Metode penelitian yang digunakan adalah 
mix methode yang merupakan penggabungan 
pendekatan penelitian hukum dan penelitian 
sosial dengan pendekatan sinkronisasi 
peraturan perundang-undangan, dan 
pendekatan descriptive explorative. Lokasi 
penelitian dipilih sebanyak 9 daerah Kabupaten 
di Sumatera Utara,  yaitu : Kabupaten 
Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Tengah, 
Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Serdang 
Bedagai, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten 
Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, 
Kabupaten Langkat dan Kabupaten Simalungun. 
Pengambilan sampel dengan menggunakan 
tehnik purposive random sampling, dimana  di 
setiap Kabupaten diambil 3 Kecamatan dan di 
setiap Kecamatan ditentukan 3 - 5 Desa. Analisis 
data dilakukan terhadap 54 Desa dengan Kepala 
Desa, BPD serta masyarakat sebagai responden 
dengan cara melakukan wawancara terhadap 
responden.  

 
Hasil dan Pembahasan 
 

Berdassarkan hasil analisa yang dilakukan 
dalam penelitian ini, telah diperoleh masing-
masing keterlibatan Kepala Desa dan Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) dalam      
pelaksanaan Pembangunan Desa   di Sumatera 
Utara. Untuk BPD pada tahap perencanaan 
yang berkaitan dengan  penyusunan Perdes, 
penyusunan RPJM Desa dan penyusunan     
program pembangunan Desa,  diperoleh    
sebesar 68%  anggota BPD dilibatkan dalam 
tahap perencanaan rancangan penyusunan 
Perdes, RPJM Desa, dan program                  
pembangunan Desa. Keterlibatan anggota BPD 
ini dalam pelaksanaan program Pemerintahan 
Desa adalah perumusan perencanaan           
program pembangunan Pemerintahan Desa 
dan pembinaan masyarakat. Hal ini            
mengindikasikan bahwa keterlibatan BPD     
dalam perencanaan pelaksanaan program 
Pemerintah Desa masih belum sepenuhnya 
dilakukan. 

Pada tahap pelaksanaan pengawasan 
program pembangunan Desa dan pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB     

Desa) diperoleh keterlibatan BPD sebesar 
72% . 

Keterlibatan BPD pasca pelaksanaan        
program terkait dengan rapat dan pelaporan         
kinerja pelaksanaan pembangunan kepada 
Kepala  Desa sebesar 64%  atau  masih         
kurang. Pasca pelaksanaan program ini        
apabila ada indikasi pelanggaran yang 
ditemukan, maka BPD akan melakukan rapat 
koordinasi dengan sesama anggota BPD.  

BPD juga memiliki fungsi sebagai            
pengayom adat yang dengan pemeliharaan 
nilai-nilai adat seperti bersih dusun pasca 
panen setahun sekali, kegiatan keagamaan, 
hari besar, dan perayaan budaya pada tanggal 
khusus. Dalam menjalankan fungsinya, BPD 
bertugas untuk melestarikan kegiatan-
kegiatan adat yang masih berjalan di   
masyarakat sebagai suatu ekspresi komunal 
masyarakat. Terkait sebagai pengayom adat, 
peran dan fungsi BPD sebesar 77%. 

Pada proses pemilihan BPD seharusnya   
dilakukan secara langsung oleh masyarakat, 
dimana BPD yang terpilih harus mewakili dari 
seluruh lapisan atau elemen masyarakat. Akan 
tetapi, dari hasil penelitian menunjukkan     
bahwa proses pemilihan BPD yang dianggap 
mewakili dari seluruh aspek lapisan     
masyarakat hanya berkisar 66%. Dari hasil 
wawancara yang dilakukan, terdapat             
beberapa permasalahan yang ditemui seperti, 
terdapat anggota BPD yang merupakan       
anggota keluarga dari aparat Pemerintah     
Desa, dan BPD yang terpilih secara              
keseluruhan belum memperlihatkan             
keterwakilan dari keseluruhan lapisan 
masyarakat. 

Sinergitas antara BPD dan Kepala Desa   
harus dapat terlihat dalam praktik             
komunikasi yang berlangsung antara kedua 
lembaga ini. Berdasarkan hasil penelitian, 
komunikasi yang berlangsung antara BPD dan 
Kepala Desa dilakukan secara formal dan non 
formal.  Komunikasi formal dilakukan pada 
saat penetapan Peraturan Desa dan                
merencanakan RAPB Desa. Komunikasi non      
formal dilakukan di luar kantor terkait diskusi 
tentang kebijakan Pemerintah Desa dan 
kegiatan kemasyarakatan. Selain BPD,         
komunikasi terkait dengan    penyelenggaraan 
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Pemerintahan dilakukan oleh Kepala Desa 
adalah dengan tokoh masyarakat, tokoh      
agama, dan  pendamping Desa. Cara            
berkomunikasi untuk penyampaian struktur 
organisasi dan   tata kerja Desa disampaikan 
kepada BPD dan masyarakat melalui rapat 
koordinasi. Dalam hal berkomunikasi ini, hasil 
penelitian   menunjukkan sebesar 83% atau 
telah berjalan dengan baik. 

Dalam pelaksanaan pemerintahan Desa, 
Kepala Desa melakukan program terkait 
dengan penyusunan Perdes, anggaran Desa, 
dan pembangunan Desa. Pada tahap 
perencanaan perumusan rancangan anggaran 
Desa guna untuk mendukung program 
pemerintahan   Desa, Kepala Desa melibatkan  
BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh 
pemuda, guru, kelompok perempuan  dalam 
perumusan rancangan anggaran Desa dengan 
besaran keterlibatnnya mencapai berkisar 
87%.       Pertimbangan kebutuhan masyarakat 
dijaring melalui rapat dusun, aspirasi 
masyarakat terkait dengan pembangunan    
Desa yaitu  pembangunan �isik, dan terutama 
parit beton. Dalam setiap perencanaan         
program pembangunan Desa, Kepala Desa             
diharuskan berkoordinasi dengan BPD       
terutama terkait dengan produk Peraturan 
Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. 

Pada tahap pelaksanaan, tugas dan 
fungsi Kepala Desa dan BPD bertanggung     
jawab dalam menjaga ketentraman Desa       
melalui kegiatan jaga malam, mendirikan pos 
kamling, hari besar keagamaan, tahun baru 
Islam dan Isra' Mi'raj, perayaan kemerdekaan, 
penyelenggaraan seni budaya,  dan      
mengembangkan pendapatan Desa melalui 
pendirian BUM Desa, menyalurkan bantuan 
program keluarga harapan. Kepala Desa juga 
memiliki tugas dan fungsi yaitu sebagai pen-
gayom      masyarakat terkait kehidupan sosial 
dan budaya. Permasalahan dalam kehidupan 
masyarakat yang biasanya ditangani bersama 
oleh BPD terkait sengketa tanah, sengketa 
keluarga, permasalahan keluarga. Dalam hal 
pelayanan administrasi Pemerintahan Desa 
telah dilakukan secara terbuka yaitu dengan 
tidak menetapkan tarif dalam pelayanan                  
administrasi melalui pemberitahuan yang 
ditempel di dinding kantor Desa.  

Dalam pelaksanaan pertanggungjawaban 
kinerja, Kepala Desa melakukan rapat terkait 
dengan pembahasan perkembangan kinerja 
pemerintah Desa pada masa akhir  penutupan 
anggaran. Dalam mempertanggungjawabkan 
pelaksanaan program kerja Pemerintahan  
Desa khususnya pembangunan Desa        
disampaikan kepada masyarakat melalui      
sosialisasi  melalui musyawarah Desa dan    
baliho. Dengan telah dilaksanakannya 
kesemua hal tersebut di atas, maka dari hasil 
penelitian diperoleh kinerja Kepala Desa      
dalam pelaksanaan program kegiatan 
Pemerintah Desa di Sumatera Utara mencapai 
89%. 

Permasalahan antara BPD dan Kepala Desa 
yang sering muncul adalah tentang  anggaran, 
pengangkatan Kepala Dusun, prioritas        
pembangunan jalan, perdebatan perencanaan 
pembangunan, pengawasan pelaksanaan 
proyek, permasalahan harga material yang 
dituangkan dalam RAB, pengawasan RKP 
sebesar 56%. Permasalahan antara BPD dan 
Kepala Desa biasanya terjadi karena dorongan 
dari para anggota, sehingga Ketua BPD dan 
Kepala Desa menjadi tidak harmonis. 

Kesesuaian peran dan fungsi Kepala Desa 
dengan praktik memperlihatkan bahwa dalam 
pelaksanaannya telah mencapai 81%. Kepala 
Desa mengakui bahwa BPD merupakan mitra 
sejajar dan memiliki fungsi pengawasan atas 
kinerja dan program Pemerintah Desa yang 
disusun dan dilaksanakan. 

Pasca pelaksanaan program, Kepala Desa 
menyampaikan kinerja dan laporan               
pertanggungjawabannya melalui rapat Desa 
pada akhir tahun yang dihadiri oleh BPD, 
tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain-lain. 
Pada pasca pelaksanaan program 
ketercapaian dan kesesuaian antara rencana 
dan realisasi    program sebesar 83%. 

Keterlibatan masyarakat dalam 
perencanan program Pemerintah Desa       
mencapai sebesar 71%. Keterlibatan   
masyarakat pada saat rapat pembahasan 
perencanaan Peraturan Desa. Dalam hal ini 
masyarakat yang hadir diharapkan dapat  
memberikan masukan terkait kebutuhan   
pembangunan yang akan dilakukan oleh 
Pemerintah Desa seperti  pembangunan   �isik  
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yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat  di 
Desa. Meskipun masyarakat hadir dalam rapat 
perencanaan program, akan tetapi sebagian 
masyarakat tidak mengetahui siapa saja yang 
terlibat dalam rapat perencanaan Peraturan 
Desa. 

Dalam hal pelaksanaan program kegiatan 
Pemrintah Desa, masyarakat  ikut melakukan 
pengawasan program kerja terkait dengan 
pembangunan Desa dengan melihat        
perkembangan pembangunan secara           
langsung, dan ketika ada indikasi pelanggaran 
maka masyarakat dapat melaporkannya ke 
BPD. Kesadaran masyarakat dalam hal 
pelaksanaan program Pemerintah Desa ini  
berkisar 76%. Di sisi lain, berdasarkan    
pengetahuan masyarakat, sejauh ini tidak ada 
BPD yang terlibat dalam pelaksanaan proyek 
program pembangunan Desa. 

Menurut pengakuan masyarakat bahwa 
BPD merupakan wadah penyalur aspirasi 
masyarakat, dimana berdasarkan hasil 
penelitian terkait peran dan fungsi BPD ini 
bahwa masyarakat yang telah mengetahui 
peran dan fungsi BPD sekitar 78%. 

Pasca pelaksanaan program Pemerintah 
Desa, bahwa informasi yang diperoleh  
diketahui masyarakat melalui laporan            
pertanggungjawaban yang dilakukan 
Pemerintah Desa dari baliho yang dibuat oleh 
Pemerintah Desa. Selain itu, dalam pelaporan 
tanggungjawab Pemerintah Desa dilakukan  
dengan mengundang masyarakat pada 
kegiatan pelaporan program kerja yang          
dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Pada   
pasca pelaksanaan program Pemerintah Desa 
ini, masyarakat yang terlibat dalam kegiatan 
sekitar 68%. 

 
Kesimpulan 

 
1. Peran Pemerintah Provinsi Sumatera 

Utara belum maksimal dalam melakukan 
pembinaan terhadap Pemerintahan Desa 
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, 
dimana pembinaan yang dilakukan baru 
sebatas pelaksanaan lomba Desa. 

2. Dalam melakukan pembinaan Pemerintah 
Provinsi Sumatera Utara tidak memiliki 
dasar hukum yang kuat karena tidak 

memiliki Peraturan Daerah mengenai 
tugas dan fungsinya untuk melakukan 
pembinaan terhadap hubungan 
Pemerintahan Desa khususnya kepada 
BPD, begitu juga Pemerintah Kabupaten/
Kota di Sumatera Utara secara umum 
belum memiliki Peraturan Daerah yang 
merupakan kewajibannya untuk 
menerbitkannya dalam rangka melakukan 
pembinaan kepada Pemerintahan Desa. 

3. Keterlibatan BPD dan Kepala dalam 
Pemerintahan Desa di Sumatera Utara   
berdasarkan  hasil analisa, adalah : 
a. Peran BPD pada tahap perencanaan, 

dalam hal penyusunan Perdes, 
penyusunan RPJM Desa, penyusunan 
Program Pembangunan Desa dengan 
sebesar 68%  atau masih belum          
sepenuhnya dilakuan. 

b. Pada tahap pelaksanaan pengawasan 
program pembangunan Desa dan 
pelaksanaan APB Desa,  keterlibatan 
BPD sebesar 72%. 

c. Keterlibatan BPD pada tahap pasca 
pelaksanaan program  terkait  rapat 
dan laporan kinerja pelaksanaan     
pembangunan kepada Kepala Desa 
sebesar  64% atau masih kurang.  

d. Peran dan fungsi BPD sebagai            
pengayom adat sebesar 77%. 

e. Pada proses pemilihan BPD sebesar  
66% atau belum memenuhi                 
keterwakilan seluruh masyarakat.  

f. Sinergi dalam hal komunikasi antara 
BPD dan Kepala Desa sebesar  83% 
dan telah berjalan dengan baik. 

g. Kepala Desa telah melibatkan BPD, 
tokoh masyarakat, agama, pemuda dan 
perempuan sebesar 87% dalam          
perumusan rancangan anggaran Desa. 

h. Permasalahan perbedaan pendapat 
antara BPD dengan Kepala Desa        
tentang  anggaran, pengangkatan 
Kepala Dusun, prioritas  pembangunan, 
perencanaan pembangunan, 
pengawasan pelaksanaan proyek  RKP 
sebesar 56%. 

i. Kesesuaian peran dan fungsi Kepala 
Desa dengan praktik pelaksanaannya 
sebesar 81%. 
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j. Pasca pelaksanaan program 
ketercapaian dan kesesuaian antara 
rencana dan realisasi    program       
sebesar 83%. 

k. Keterlibatan masyarakat dalam 
perencanan program Pemerintah Desa       
mencapai sebesar 71%. 

l. Kesadaran masyarakat dalam hal 
pelaksanaan program Pemerintah Desa 
ini  berkisar 76%.  

 
Rekomendasi  

 
1. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota harus 
menerbitkan Peraturan Daerah tentang 
pembinaan terhadap Kepala Desa dan 
BPD. 

2. Untuk peningkatan kompetensi Kepala   
Desa dan BPD menjalankan fungsinya,  
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 
di Sumatera Utara dan Pemerintah 
Kabupaten/Kota agar melakukan           
pembinaan untuk meningkatkan kapasitas 
sumber daya manusia (SDM) dalam       
bentuk pendidikan dan pelatihan,             
sosialisasi, bimbingan teknis, kunjungan 
lapangan atau studi banding dan            
pemberian penghargaan dari pemerintah 
daerah kepada pimpinan dan anggota BPD 
yang berprestasi.  

3. Pemerintah Kabupaten/Kota harus 
menerapkan persyaratan yang sebenarnya 
terhadap calon Kepala Desa dan anggota 
BPD. 

4. Pembinaan yang dilakukan Pemerintah 
Provinsi Sumatera Utara hendaknya lebih 
ditingkatkan melalui pelaksanaan 
menagemen kelembagaan BPD dan 
peningkatan SDM BPD, sehingga 
diharapkan BPD dapat mengetahui peran 
dan fungsinya sebagai aparat 
Pemerintahan Desa. 

5. Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara 
hendaknya mengusulkan kepada 
Pemerintah Pusat untuk merubah Pasal 27 
UU Desa jo Pasal 48 PP No. 43/2014 yang 
menentukan kewajiban Kepala Desa untuk 
memberikan laporan keterangan 
penyelenggaraan pemerintahan secara 

tertulis kepada BPD setiap akhir tahun 
Anggaran, agar laporan pertanggung 
jawaban Kepala Desa tersebut mendapat 
persetujuan dan pengesahan secara 
tertulis dari BPD. 
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Kopi merupakan satu produk unggulan 
Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang        
memiliki potensi besar sebagai penggerak 
perekononian. Hal itu dikatakan Gubernur     
Sumatera Utara yang diwakili oleh Nouval     
Makhyar SH pada kegiatan Sosialisasi        
Penguatan Sistem Ino-
vasi Daerah (SIDa) 
Provinsi Sumatera  
Utara dengan tema 
"Pengembangan    
Kluster Inovasi 
Produk Unggulan   
Daerah (PUD)  Kopi 
Provinsi Sumatera 
Utara", di Hotel         
Antares Medan,  pada 
Selasa (18/6/2019). 
Hadir pada acara      
tersebut, Kepala    
Balitbang  Provsu Ir. 
H. Irman MSi, Kabid Inovasi dan Teknologi 
Balitbang Provsu Ir. H. Sugih   Prihatin, MSi., 
Direktur Sistem       Inovasi   Kemenristekdik-
ti, Ketua DRD, Kepala OPD, Bappeda, Balit-
bang dan Dinas Pertanian Provinsi dan Kabu-
paten/Kota, perguruan tinggi serta lembaga 
penelitian se-Sumatera Utara. 
Dikatakan Nouval, saat ini kopi ditanam    
hampir di seluruh Kabupaten/kota dengan 
ciri khas Indikasi Geogra�is berbeda. Peluang 
untuk mengembangkan kopi sebagai      
penggerak ekonomi daerah potensinya 
cukup besar terutama bagi daerah sentra 
produksi kopi. Apalagi, kopi Sumatera Utara 
saat ini telah memiliki kekayaan intelektual 
Indikasi Geogra�is (IG) dari Ditjen Kekayaan 
Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan 
HAM sebanyak lima yakni kopi Simalungun, 
kopi Mandailing, kopi Lintong, kopi Sipirok 
dan kopi Pulo Samosir. Di sisi lain, meski    
sudah memiliki IG tapi belum signi�ikan 
mampu meningkatkan nilai tambah bagi    
peningkatan kesejahteraan petani kopi dan 
daya saing daerah, tegasnya. Potensi kopi 
yang cukup besar  seharusnya dikembangkan 

secara bersama-sama melalui program SIDa 
dengan melibatkan seluruh stakeholders 
terkait sesuai dengan peran dan kewenangan 
masing-masing OPD di provinsi, kabupaten 
dan kota sebagai pemilik komoditas dan 
wilayah serta perguruan   tinggi dan lembaga  

litbang maupun 
dunia usaha. Semua 
ini    bisa dilakukan 
jika ada kolaborasi 
dan    sinergi antara 
Academicy, Business, 
Goverment dan   
Community 
(ABGC). Untuk itu, 
kita berharap   
komitmen dalam 
bentuk sinergi dan 
kolaboras dari 
semua pihak untuk 
pengembangan dan 

Roadmap SIDa di      Sumatera Utara       khu-
susnya dalam pengembangan kopi, karena 
sinergi ABGC sebagai kekuatan utama dalam         
keberhasilan pelaksanaan SIDa. 
Kepala Balitbang Provsu Ir. H. Irman, MSi. 
mengatakan penguatan SIDa Provinsi          
Sumatera Utara sangat membutuhkan sinergi 
dan kolaborasi  semua pihak dalam   bentuk 
program, kegiatan maupun pendanaan 
sesuai dengan tupoksinya masing-masing. 
Melalui pelaksanaan sosialisasi diharapkan 
dapat memberikan manfaat dalam            
membangun Provinsi Sumatera Utara dan           
Kabupaten/Kota dalam upaya meningkatkan 
nilai tambah dan daya saing produk       
unggulan daerah dengan memanfaatkan 
berbagai inovasi dan teknologi yang telah 
ada melalui SIDa," ujarnya. Selanjutnya, 
Direktur Sistem Inovasi diwakili Nuhansyah 
Harahap, MSi. mengatakan produk unggulan 
seperti kopi memiliki nilai tambah setelah     
diproduksi.  Untuk itu diperlukan, kerjasama 
untuk meningkatkan nilai  tambah dan daya 
saing produk unggulan daerah kopi              
Sumatera Utara yang telah memiliki IG. (sug) 
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Pemanfaatan teknologi terapan saat ini masih 
sangat terbatas., padahal teknologi terapan 
mampu memberikan kontribusi terhadap      
peningkatan perekonomian dan                  
pembangunan Provinsi Sumatera Utara. Hal 
itu dikemukakan Gubsu diwakili Kepala    
Balitbang Provsu Ir. H. Irman, MSi., pada acara 
Sosialisasi Teknologi Terapan di Sumatera 

Utara,  Selasa (10/7/2019),  di Hotel Grand 
Antares Medan. 
Hadir pada kesempatan itu Ketua Dewan 
Riset Daerah (DRD) dan para anggota,  Kabid        
Inovasi dan Teknologi Balitbang Provsu Ir. H. 
Sugih Prihatin MSi, seluruh Bappeda dan   
Balitbang, serta OPD Provinsi, Kabupaten/
Kota serta     lembaga litbang, perguruan     
tinggi se-Sumatera Utara. Pada era globalisasi 
harus mampu menguasai, mengembangkan 
dan memanfaatkan Iptek agar tidak tertinggal 
dari segi ekonomi untuk mampu bersaing    
dalam upaya meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dan pembangunan nasional dan 
daerah. Tantangan dihadapi      Indonesia saat 
ini bagaimana meningkatkan pembangunan 
Iptek dan kontribusi untuk meningkatkan 
kesejahteraan ekonomi masyarakat. Salah 
satunya adalah melalui pemanfaatan berbagai 
teknologi terapan yang dihasilkan lembaga 
penelitian baik di daerah maupun pusat.  
Pemanfaatan Iptek  merupakan salah satu   
unsur penting dalam membangun dan 
memajukan bangsa.  Dengan Iptek, maka    
suatu bangsa dapat mengoptimalkan 

penggunaan sumber daya dimiliki dan       
memberikan kontribusi signi�ikan terhadap 
perekonomian berbasis teknologi. Provinsi   
Sumatera Utara memiliki potensi SDA yang 
berlimpah yang didukung dengan SDM yang 
kualitasnya tidak kalah dengan daerah 
lainnya. Hanya saja potensi dimiliki  belum 
dimanfaatkan secara optimal untuk       

meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
di daerah. Sosialisasi teknologi terapan ini     
bertujuan memberika informasi dan     
pemahaman kepada stakeholders terkait 
di Pemerintah  Provinsi dan Kabupaten/
Kota tentang berbagai teknologi   terapan 
yang dapat dimanfaatkan untuk           
mendukung pembangunan daerah dan 
masyarakat di Sumatera Utara. Hal ini 
dikarenakan hasil-hasil penelitian yang 
dihasilkan berbagai lembaga penelitian 
dan perguruan tinggi cukup banyak,      
namun dalam pemanfataannya masih   

sangat terbatas. Untuk efektivitas                
pemanfataan hasil-hasil riset  tersebut, harus 
dilakukan sinergi   antara pemerintah, pemda, 
perguruan tinggi, lembaga litbang dan 
masyarakat. Rendahnya permanfaatan 
teknologi terapan yang dihasilkan lembaga 
penelitian di daerah maupun pusat karena 
kurangnya sosialisasi dan  koordinasi antara 
lembaga   litbang. Melalui sosialisasi ini         
diharapkan kepada semua stakeholders agar 
dapat meningkatkan koordinasi dan 
sinergitas guna memanfaatkan berbagai hasil 
litbang,   untuk memberikan pelayanan teknis 
dan teknologi kepada masyarakat. Dengan 
kerjasama lembaga litbang dan perguruan 
tinggi diharapkan terus dapat menghasilkan 
berbagai teknologi dan inovasi yang              
bermanfaat dalam mendukung pembangunan 
Sumatera Utara. Sebagai narasumber utama 
adalah Kepala Pusat Litbang Hasil Hutan                    
Kementerian LHK Dr Ir Dwi Sudharto MSi 
dengan materi tentang hasil-hasil inovasi dan 
teknologi terapan hasil hutan, LPPM USU,  
SMA Sha�iyyatul Amaliyah, LP2M UMA, LPPM 
Unimed,  LPPM UNPAB dan LPPM UMSU. 
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Medan, Kemenristekdikti melalui Direktorat 
Lembaga Penelitian dan Pengembangan 
bekerjasama dengan Balitbang Provinsi         
Sumatera Utara melaksanakan Workshop     
Implementasi Peningkatan Kapasitas     
Kelembagaan BPPD. Pelaksanaan workshop 
ini dilaksanakan dalam rangka sinergi dan 
koordinasi serta meningkatkan        
kapasitas Badan Penelitian dan   
Pengembangan Daerah (BPPD) di  
Indonesia guna untuk perbaikan   
peningkatan keberhasilan dalam 
pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah 
(SIDa). Hal itu dikatakan Kepala 
Balitbang Provinsi Sumatera Utara, 
Ir. H. Irman, pada Workshop Evaluasi 
Kinerja BPPD dalam membangun 
daya saing melalui SIDa dan Bimtek     
Pengisian Kuisioner Analysis of       
Regional Innovatoin System 
(ANREGIS) yang dilaksanakan    pada 
Kamis dan Jumat, 15 dan 16 Agustus 
2019,  di Santika Dyandra Hotel and          
Convention Medan. 

Kegiatan ini menghadirkan narasumber 
Dr. Suroso Rahutomo (Peneliti PPKS),  Ketua 
Dewan Riset Daerah Sumatera Utara, 
Direktur Lembaga Litbang Kemenristekdikti 
yang diwakili Kepala Subdit Lemlitbang     
Daerah, Rosmaniar Dini serta peserta dari 
BPPD  dari Provinsi dan Kabupaten/Kota 
wilayah I meliputi Sumatera, Jawa dan Bali. 
Dikatakan Irman selain BPPD,  pelaksanaan 
penguatan SIDa juga membutuhkan sinergi 
dan kolaborasi semua pihak baik dalam      
program, kegiatan dan pendanaan yang 
sesuai dengan tupoksi. Selain itu, sinergi 
SIDa juga melibatkan Academicy, Business, 
Government, Community dan Media (ABGCM) 
yang merupakan kekuatan utama untuk 
meningkatkan keberhasilan dalam         
pelaksanaan SIDa. "Melalui peningkatan 
sinergi dan kolaborasi diharapkan berbagai 
masalah dan hambatan yang dihadapi akan 
dapat lebih mudah untuk kita atasi   apabila 
dapat dilakukan secara bersama-sama," 
jelasnya. Pada kesempatan itu Irman 

menyam-paikan apresiasi kepada                  
Kemenristekdikti yang telah menetapkan 
Provinsi Sumatera Utara sebagai tempat 
pelaksanaan workshop. Irman berharap 
pelaksanan workshop ini akan menghasilkan 
sesuatu yang bermanfaat untuk membangun 
daerah serta dapat ditindaklanjuti dengan 

berbagai action plan dalam upaya               
peningkatan nilai tambah berbagai produk-
produk unggulan daerah.  
Direktur Lembaga Litbang diwakili 
Rosmaniar Dini mengatakan dengan           
bersinergi dan kolaborasi antar lembaga yang 
ada di Provinsi, Kota dan Kabupaten maupun 
pusat akan bisa meningkatkan kapasitas dan 
kapabilitas lembaga litbang  daerah menuju 
Indonesia revolusi industri 4.0. Hal yang      
paling penting bagi Lembaga Litbang Daerah 
ke depannya yaitu penguatan kelembagaan, 
SDM dan Standar Operasional Prosedur (SOP).  
"Ada beberapa hal yang bisa disinergiskan 
terkait dengan penempatan penyelesaian-
penyelesaian kebutuhan, SDM, dan program 
yang  akan kita selesaikan," ucapnya.             
Selanjutnya sesuai Peraturan Bersama       
Kemenristekdikti dengan Mendagri  Nomor 
03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012     
tentang Penguatan SIDa, menganggap perlu 
dilakukan evaluasi kinerja BPPD Provinsi d  
alam penguatan SIDa. Berdasarkan hasil     
evaluasi ini, BPPD yang memiliki peran dan 
kinerja tinggi dalam   penguatan SIDa yang 
akan ditetapkan sebagai BPPD Utama. (sug) 
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Denpasar, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK)    
pada Hari Kebangkitan Teknologi Nasional 
(Hakteknas) didampingi Menteri Riset 
Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad 
Nasir dan Gubernur Bali Wayan Koster 
di Lapangan Puputan Margarana, Niti Mandala 
Renon, Kota Denpasar, Bali, Rabu 
(28/8/2019) mengungkakan, teknologi tidak 

saja berbicara dunia IT, tapi juga inovasi yang 
meningkatkan nilai tambah. "Pada dewasa ini 
setiap kemajuan itu selalu berdasarkan     
kepada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu 
pengetahuan teknologi tidak berarti    
semuanya berbicara IT tentunya. Tapi setiap 
inovasi yang dapat meningkatkan nilai       
tambah," katanya. 
Selain nilai tambah, teknologi juga harus 
meningkatkan setiap usaha ilmu pengetahuan 
dan riset yang dapat memberikan e�isiensi  
dari pada sebelumnya. Inovasi teknologi juga 
harus membuat sesuatu memiliki biaya lebih 
murah dari pada sebelumnya atau 
(menjadikan sesuatu) yang lebih besar 
produkti�itasnya dari pada sebelumnya, itulah 
inovasi yang lebih baik," tuturnya. Inovasi    
dalam teknologi juga harus membuat             
Indonesia memenangkan persaingan antara 
bangsa-bangsa di dunia khususnya bangsa-
bangsa di Asia.  
Pada acara Hakteknas ini Menristekdikti 
membuka rangkaian 20 kegiatan ilmiah       
bertempat di Grand Inna Bali Beach, Sanur, 
Bali. Kegiatan ilmiah ini merupakan bagian 

rangkaian kegiatan Haktenas ke-24 tahun 
2019. Kegiatan ilmiah ini bertujuan            
membangun jejaring sesama peneliti, 
perekayasa, dosen dan komunitas iptek dan 
inovasi lainnya, sebagai upaya penyebarluasan 
informasi terkait kebijakan, program prioritas, 
progres dan capaian pembangunan iptek dan 
inovasi anak bangsa," ujarnya. 

Di era Industri 4.0 ini, komitmen       
masyarakat Indonesia terhadap inovasi 
iptek semakin menguat. Meningginya            
motivasi keiptekan itu tercermin dari 
meningkatnya posisi Indonesia pada 
World Competitiveness Ranking 2019 
atau Peringkat Daya Kompetisi Dunia 
2019 yang dikeluarkan oleh International 
Institute for Management Development 
(IMD) pada 28 Mei 2019. Dari 63 negara 
yang dinilai,  Indonesia melompat sejauh 
11 peringkat dari tahun sebelumnya.       
Sejauh ini, perbaikan pro�il iptek negara 
terlihat dari melambungnya produksi 

publikasi ilmiah Indonesia yang pada 2018 
volumenya hanya terpaut sedikit di bawah Ma-
laysia yang menduduki posisi pertama di 
ASEAN," jelasnya. Demikian pula dengan        
registrasi paten, dengan mengumpulkan 
akumulasi registrasi 2.842    paten, posisi       
Indonesia di  tahun 2018 berada di peringkat 
pertama ASEAN. Nilai tersebut cukup jauh di 
atas capaian Singapura dan Malaysia.              
Perkembangan akumulasi registrasi paten ini 
menggembirakan, karena       mengindikasikan 
perbaikan persepsi komunitas iptek terhadap 
kondusivitas iklim inovasi di Indonesia. Selain 
itu, juga mendorong agar hasil riset memiliki 
hilir di industri melalui berbagai program yang 
dapat diakses perguruan tinggi serta kalangan 
masyarakat. 
Pelaksanaan kegiatan Hakteknas ini akan terus 
disosialisasikan ke daerah-daerah guna untuk       
mendorong pelaksanaan inovasi daerah          
melalui menularkan semangat iptek dan        
inovasi ke penjuru nusantara. Hal ini ditandai 
dengan   atensi publik di daerah terhadap riset 
dan inovasi yang terus semakin meningkat, 
ujarnya. 
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BALITBANG PROVSU DAN BARENLITBANG KEPRI  
SHARING PENGUATAN INOVASI DAERAH DAN DRD 

Balitbang Provinsi Sumatera Utara bersama-
sama  dengan Dewan Riset Daerah (DRD)        
Sumatera Utara melakukan kunjungan kerja 
dan sekaligus studi banding ke Badan 
Perencanaan Pembangunan Penelitian     
Pengembangan (Barenlitbang) dan  DRD 
Provinsi Kepulauan Riau. Kunjungan dan 
studi banding ini dilakukan guna untuk     
memberikan manfaat yang sangat baik bagi 
kedua pihak, terutama dalam memperkuat 
jejaring kelembagaan di bidang kelitbangan 
dan pengembangan 
iptek di daerah 
masing- masing. 
Dalam kunjungan 
tersebut,              
rombongan         
Balitbang dan DRD-
SU diterima oleh 
Ketua DRD Kepri 
Prof. Dr. Syafsir 
Akhlus, MSc. yang 
juga Rektor            
Universitas Maritim 
Raja Ali Haji 
(Umrah), di 
dampingi Kepala 
Barenlitbang Kepri 
Drs.Naharudin 
MTP., yang diwakili 
Sekretaris Venni Meitaria Detiawati, SPM., 
Eng., beserta seluruh kepala bidang. 
Kepala Balitbang Provsu Ir H Irman MSi      
menjelaskan bahwa dalam kunjungan ini,    
Balitbang Provsu dan Barenlitbang Prov. 
Kepri saling bertukar informasi tentang po-
tensi dan program kelitbangan yang memiliki 
kesamaan antar dua provinsi seperti bidang 
perikanan dan kelautan, serta peluang ker-
jasama riset skala internasional mengingat 
baik Sumatera Utara maupun Kepri sama-
sama berada di selat Malaka yaitu kawasan 
kerjasama Indonesia Malaysia Thailand 
Growth Triagle (IMT-GT)  serta kerjasama 
Singapura, Johor dan Riau, sehingga daya 

saing maupun inovasi daerah yang               
berbasiskan riset serta iptek yang harus          
dapat ditingkatkan ke depannya. 
Irman juga menyatakan bahwa sektor lainnya 
yang dapat saling bertukar informasi adalah 
pariwisata dan industri pengolahan,        
mengingat kedua provinsi memiliki potensi 
pariwisata yang dalam pengembanganya  
didukung  oleh Pemerintah Pusat.  Untuk     
Sumatera Utara ada Geopark Kaldera           
Toba  dan Kepri terkenal dengan wisata 

kepulauannya. Di 
sektor         industri, 
diketahui bahwa     
Batam merupakan 
sentra industri dan 
pelabuhan, sertadi 
Sumatera Utara juga 
terdapat kawasan   
industri Medan, Deli 
Serdang, Batubara 
dan kawasan 
ekonomi khusus Sei 
Mangkei yang 
didukung pelabuhan     
Belawan dan 
pelabuhan Kuala   
Tanjung. 
“Kesemuanya ini      
untuk pengem-

bangan sangat memerlukan dukungan SDM 
dan    penerapan teknologi serta inovasi yang         
diperoleh melalui  hasil riset dan          
pengembangan, apalagi riset ini harus           
melibatkan pemerintah, akademisi, dunia 
usaha serta masyarakat,” ujarnya 
Sementara itu, dalam kunjungan tersebut    
Ketua DRD-SU Prof.  Dr. Ir. Harmein Nasution 
MSIE., memaparkan program Fasilitasi 
Pengembangan Kelembagaan DRD.   Untuk 
itu, Ketua DRD  Kepri menyambut baik      
kunjungan Balitbang dan DRD-SU sehingga 
dapat saling bertukar informasi tentang    
kelitbangan dan penguatan lembaga DRD ke 
depannya”  ujarnya. (OM ZAN) 
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Potensi sumberdaya alam Sumatera Utara    
terus menjadi perhatian dan kajian aktual bagi 
Balitbang Provsu bersama Dewan Riset        
Daerah guna mendukung pencapaian Visi dan 
Misi Gubsu yang menginginkan adanya        
terobosan dan inovasi yang harus dilakukan 
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran 
Pemprovsu dalam melihat peluang pem-
bangunan berbasis potensi daerah guna untuk 
mewujudkan Sumut Bermartabat. Menurut 
Kepala Balitbang Provsu Ir H Irman MSi,        
bahwa apa yang  diharapkan Gubsu harus 
direspon secara cepat 
dan optimal. Pada       
beberapa waktu lalu 
sudah digelar Focus 
Group Discussion 
(FGD) bidang agraris 
pada Sub Sektor        
Pertanian dan Sub 
Sektor Perikanan 
dengan mengundang 
pakar Prof. Moch. 
Sudjana, MSc. PhD., 
peneliti lulusan      
Amerika, dan Balitbang 
telah mengusulkan    
nominasi Kabupaten/
Kota sebagai pilot      
project yang akan  
direkomendasikan kepada Gubsu. 
Kemudian pada hari Kamis, (18/07/19)      
kembali dilaksanakan diskusi kajian aktual    
tentang potensi industri kayu lapis berbahan 
dasar batang sawit yang bahan bakunya cukup 
tersedia mengingat ketersediaan bahan baku 
di Sumatera Utara yang terus tersedia pada 
saat kegiatan peremajaan (re-planting), di 
berbagai daerah. Pada FGD kali ini, atas       
masukan dari penggagas pengembangan        
industri Sawit Laminated    Lumber yaitu Fahri 
Lubis, Moh.   Ihsan, ST. dan Ir. Hery Utomo, 
maka Balitbang dan DRD SU mengundang 
seorang pakar Dr. Erwinsyah, MSc . (peneliti 
lulusan Jerman bekerja di Pusat Penelitian    
Kelapa Sawit Medan yang telah berhasil 

mengembangkan produk Papan Laminasi 
Sawit. Dr. Erwinsyah, M.Sc. pada pemaparan 
merinci bahwa dengan penggunaan batang 
sawit sebagai sumber material kayu lapis akan 
memberikan nilai tambah secara ekonomi dan 
berdampak positif bagi banyak sektor yaitu  
diantaranya perkebunan, industri pengolahan, 
lapangan pekerjaan, dan lingkungan. Beliau 
menyebutkan bahwa hasil riset ini sudah    
sampai tahap uji coba dan pra komersialisasi, 
hingga sangat relevan  direkomendasikan    
kepada Gubsu untuk pelaksanaan pabrikasi 

secara sistematis     
melalui  proses 
produksi dalam suatu 
entitas bisnis. 
Menyikapi hal ini,   
Ketua DRD SU Prof. Ir. 
Harmein Nasution, 
MSIE., PhD., merespon 
positif peluang indus-
tri kayu lapis berba-
han dasar batang 
sawit    untuk menjadi 
salah satu produk 
unggulan     Sumatera 
Utara. “Jika     industri 
ini mau       diope-
rasionalisasikan,        
setidaknya harus     

memenuhi aspek-aspek yang lazim untuk      
dianalisis dalam sebuah studi kelayakan 
(feasibility study)     untuk menjadi dokumen 
akademis yang dapat menjadi dasar bagi Gub-
su dalam pengambilan keputusan    investasi”.    
Untuk itu, DRD dan Balitbang siap membentuk 
Tim Kajian atau kelompok Kerja guna me-
nyusun dokumen   tersebut dengan tentunya 
melibatkan berbagai stakeholders terkait”.  
Hasil rekomendasi bahwa Papan Laminasi 
Sawit sangat releven untuk dikembangkan 
dengan operasionalisasi pabrikasi dapat      
dijalankan oleh BUMD milik Pemprovsu yaitu: 
PD. AIJ sebagai unit bisnis dan PD. Perkebunan 
Sumatera Utara atau membentuk badan usaha 
lainnya yang relevan. (OM ZAN) 

BALITBANG PROVSU DAN DEWAN RIET DAERAH BAHAS  
POTENSI INDUSTRI LAMINASI BATANG SAWIT 
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PERAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL 
(BRIN) DALAM PELAKSANAAN LITBANGJIRAP 

Untuk mendukung pelaksanaan IPTEK 
yang terintegrasi dalam suatu sistem, telah    
ditetapkan Peraturan Prsesiden Nomor 74  
Tahun 2019 tentang Badan Riset dan  Inovasi 
Nasional (BRIN) dengan tugas utamanya   
menjalankan penelitian, pengembangan, 
pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan 
inovasi yang terintegrasi. Dalam 
melaksanakan tugas tersebut, Kepala BRIN  
yang merangkap sebagai Menteri Riset dan 
Teknologi bertanggungjawab langsung      
kepada Presiden RI. BRIN dibentuk dalam 
rangka untuk penguatan riset dan         
pengembangan serta penguatan inovasi. 

Dalam melaksanakan tugas,  BRIN                   
menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan 
pengarahan dan penyinergian dalam    
penyusunan perencanaan, program,             
anggaran, dan sumber daya iptek bidang 
penelitian, pengembangan, pengkajian, dan 
penerapan (litbangjirap); b. perumusan dan 
penetapan kebijakan di bidang standard   
kualitas lembaga penelitian, sumber daya 
manusia, sarana dan prasarana riset dan 
teknologi, penguatan     inovasi dan riset     
serta pengembangan teknologi, penguasaan 
alih teknologi, penguatan kemampuan audit 
teknologi, perlindungan HKI, percepatan 
penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan 
riset dan teknologi; c. koordinasi  SINAS 
IPTEK; d. penyusunan rencana induk iptek; e. 
fasilitasi pelindungan kekayaan intelektual 
dan pemanfaatannya       sebagai hasil invensi 
dan  inovasi nasional; f. penetapan wajib      
serah dan wajib simpan atas seluruh data 
primer dan keluaran hasil litbangjirap; g. 
penetapan kuali�ikasi profesi peneliti, 
perekayasa, dan sumber daya manusia iptek; 
h. fasilitasi pertukaran  informasi iptek antar 
unsur kelembagaan Pengetahuan dan 
Teknologi; i. pengelolaan sistem informasi 
iptek nasional; j. pembinaan  iptek; k.           
Perizinan pelaksanaan kegiatan litbangjirap 
serta invensi dan inovasi yang berisiko tinggi 
dan berbahaya dengan memperhatikan 

standar nasional dan ketentuan  berlaku; l. 
pengawasan  perencanaan dan pelaksanaan 
iptek  sesuai dengan rencana induk pemajuan 
iptek; m. koordinasi dan sinkronisasi 
pelaksanaan kebijakan di bidang             
kelembagaan, sumber daya, penguatan riset 
dan pengembangan,   serta penguatan inovasi 
iptek; n. pemberian izin tertulis kegiatan lit-
bang oleh perguruan tinggi asing, lembaga 
penelitian dan pengembangan asing, badan 
usaha asing, dan orang asing di wilayah    
negara kesatuan RI; o. pemberian izin tertulis 
kegiatan litbang  terapan iptek yang berisiko 
tinggi dan berbahaya sesuai dengan              
ketentuan; p. koordinasi pelaksanaan tugas, 
pembinaan, dan pemberian dukungan        
administrasi kepada seluruh unsur              
organisasi di lingkungan BRIN; q.           
pengelolaan barang milik/kekayaan negara 
yang menjadi tanggung jawab BRIN; dan r. 
pengawasan atas pelaksanaan tugas di      
lingkungan BRIN. 

BRIN akan menjadi badan induk atau 
holding yang membawahi banyak lembaga 
penelitian dan riset baik di tingkat 
pemerintah,    perguruan tinggi, atau swasta. 
Selama ini riset yang ada kementerian dan 
lembaga  litbang jumlahnya cukup banyak,   
sehingga melalui BRIN ini semua Lembaga  
Kementerian (LK) dan Lembaga Pemerintah  
Non Kementerian (LPNK) terkait yang 
melaksanakan penelitian, pengembangan, 
pengkajian dan penerapan (litbangjirap)   
menjadi bagian dari holding BRIN ditambah 
dengan riset di pendidikan tinggi. Tugas      
utama BRIN adalah untuk memastikan        
sistem holding dalam membuat riset  dijalan-
kan    terintegrasi dengan baik, misalnya    
ketika pemerintah akan mengembangkan  
benih padi, maka riset dan pengembangan 
terkait hal tersebut akan didorong untuk     
dilakukan antar lembaga penelitian di bawah 
BRIN yang dilakukan secara sinergi dan      
terintegrasi melibatkan stakeholders litbang 
terkait padi mulai dari hulu hingga hilir. 



34 

RAGAM BERITA INOVASI 

Vol.3/No.2/Nov 2019 

Balitbang Provinsi Sumatera Utara dan        
Dewan Riset Daerah (DRD) Sumatera Utara 
akan mengembangkan aplikasi e Research 
and Development (e-R&D). Hal itu dilakukan 
untuk memudahkan para peneliti              
mengirimkan hasil risetnya dan menjadi      
referensi kebijakan  pembangunan 
daerah guna mewujudkan visi          
Sumatera Utara           Bermartabat.  
Menanggapi hal        tersebut, 
Direktorat       Kawasan Sains Tecno 
Park dan Lembaga Penunjang 
Lainnya Kemenristek Dikti melalui 
Dr.Ir. Iding Chairdir, MSc.   beserta 
tim teknis dan monev kegiatan    
fasilitasi Karlin Wahyudi S. Sos., 
MAP.,   sangat menyambut baik dan 
mengapresiasi program yang akan                
dilaksanakan Balitbang Provsu dan 
DRDSU. “Aplikasi e - R&D yang akan 
dikembangkan di Sumatera Utara 
merupakan yang pertama di  Indo-
nesia, karena setahu saya belum ada yang 
dibuat begini di daerah lain, kecuali di         
Kemenristekdikti”, ujarnya pada acara         
Ekpose Akhir Kegiatan Revisi Agenda Riset 
Daerah (ARD) dan Pengembangan 
Rancangan Awal e Research and                    
Development (e-R&D) dan Bimbingan Teknis 
Penyusunan ARD Kabupaten/Kota di            
Sumatera Utara pada tanggal 5-6 September 
2019 di Hotel Grand Dhika Medan, yang 
dihadiri Balitbang dan DRD Kabupaten/Kota 
se Sumatera Utara. 
Menurutnya, apa yang dilakukan Balitbang 
Provsu bisa ditiru oleh daerah lain, karena 
selama ini Balitbangda tidak memiliki data 
base mengenai riset sehingga saat melakukan 
penelitian dapat mengetahui apakah kegiatan 
penelitian yang akan dilaksanakan tersebut 
apa sudah pernah dilakukan atau belum. 
“Kalau ada e-R&D tinggal klik dan ada kata 
kuncinya, maka akan muncul jika sudah 
pernah  diteliti,” katanya. Iding Chaidir yang 

juga sebagai evaluator proposal riset juga 
mengakui data base penelitian bisa 
ditemukan di SINTA (Science and Technology 
Index) yang merupakan salah program 
dikembangkan Kemenristekdikti memuat 
hasi-hasil penelitian yang dilakukan  oleh   

para dosen di seluruh Indonesia. Dengan 
adanya e-R&D, hasil riset dengan topik      
apapun yang dilakukan akademisi, bisnis dan 
pemerintah di  Sumatera Utara bisa     
terkumpul,” katanya. Selain menyeleksi usul-
an riset, E-R&D      memiliki banyak manfaat 
dan kemudahan, yang juga akan dapat 
menilai kebutuhan teknologi. Apalagi 
pemerintah saat ini        sangat membutuhkan 
berbagai inovasi yang dapat diperoleh dari 
hasil-hasil riset. 
Sementara itu, Kepala Balitbang Provsu Ir. H. 
Irman, MSi., mengatakan dengan adanya      
aplikasi e-R&D ini, seluruh stakeholders 
diminta untuk mengirimkan hasil-hasil 
penelitiannya secara terpusat. Hasil-hasil 
penelitian tersebut, manfaatnya akan dikaji 
bersama dan akan dikerjasamakan antara 
Pemerintah Daerah dengan lembaga-lembaga 
riset atau para peneliti untuk menjadi           
referensi Pemerintah Provinsi Sumatera 
Utara  dalam  mengambil berbagai  kebijakan  

BALITBANG  DAN DEWAN RISET DAERAH SUMATERA UTARA  
KEMBANGKAN APLIKASI E-R & D UNTUK MEWUJUDKAN  

SUMATERA UTARA BERMARTABAT 
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pembangunan daerah. Pengembangan e-
R&D tersebut, akan         mendorong Pem-
provsu terus bergerak ke arah sistem 
pemerintahan berbasis              elektronik (e-
goverment). Sebenarnya telah banyak tero-
bosan yang diimplementasikan Pemprovsu 
mulai e-Planning, e-Renja, e-Payment 
dengan pembayaran kegiatan pada OPD 
dengan sistem non tunai, sistem    absensi 
digital bagi ASN, dan pelayanan          ber-
basis system teknologi informasi lainnya. 
Sejalan hal tersebut, Balitbang Provsu akan          
mengembangkan aplikasi sistem e-R&D     
yaitu sebuah sistem layanan  dan basis dara 
(data based) untuk optimalisasi pelayanan 
dan penguatan jejaring lembaga kelitbangan 
yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Sistem 
dan aplikasi yang dikembangkan meliputi          
koneksitas Pakar/Kepakaran, Institusi Riset, 
Kerjasama Riset, Hasil Riset, Hak Kekayaan 
Intelektual (HKI), publikasi ilmiah/on line 
Journal System, Penerbitan (Publisher),      
Sistem Inovasi Daerah, Diseminasi dan       
Hilirisasi hasil riset untuk peluang         
komersialisasi oleh dunia usaha dan   
masyarakat luas. 
“Jadi dengan adanya e-R&D, maka semua 
kegiatan riset dan pengembangan yang        
dilakukan oleh Pemprovsu, Pemkab/Pemko, 
Pusat Penelitian Kementerian/Non                
Kementerian instansi vertikal, Lembaga 
Penelitian Perguruan Tinggi Negeri/Swasta 
dan Balai Riset yang ada di Provinsi             
Sumatera Utara dapat terdata dan                
terintegrasi dalam suatu basis data dan 
pusat informasi terpadu yang sifatnya dapat 
diakses oleh siapa saja (open acces), hingga 
dapat dimanfaatkan bagi yang                        
memelurkannya,” tegas Irman. Untuk       
mendukung program tersebut,  Pemprovsu 
melalui Balitbang Provsu bekerjasama 
dengan DRD Sumatera Utara melaksanakan 
sosialisasi dan pelatihan dengan kegiatan 
pendanaannya difasilitasi Kemenristekdikti. 
Disisi lain, Kemenristekdikti menyampaikan 
apresiasi karena kegiatan tersebut dapat 
diseselaisaikan sesuai prosedur dan target 
yang ditetapkan. 
Sementara itu, keberadaan kelembagaan     

DRD di Sumatera Utara semakin kuat seiring 
perannya yang diakui ditandai dengan     
daerah  Kabupaten/Kota yang telah          
membentuk DRD. Ketua DRD Sumatera 
Utara Prof. Ir. Harmein Nasution MSIE.,      
menyebutkan bahwa berdasarkan UU         
Nomor 11 Tahun 2019      tentang Sistem   
Nasional Ilmu Pengetahunan dan Teknologi 
(SINAS IPTEK)menyatakan turunan undang-
undang yang lama (UU Nomor 18 Tahun 
2012) masih tetap  berlaku sehingga DRN 
dan DRD masih eksistensinya diwadahi UU 
tersebut. 
Prof Harmein mengatakan, DRD sebagai     
wadah koordinasi yang ideal antara        
akademisi, bisnis dan pemerintah. “Selama 
ini masing-masing lembaga yang terkait 
dengan     pelaksanaan litbang yang ada di 
daerah     terkesan berjalan sendiri-sendiri, 
tapi dengan adanya wadah DRD dapat saling       
berkoordinasi dengan mengintegritaskan 
kegiatan-kegiatan sehingga hasilnya akan 
lebih optimal,” tegasnya. UU Nomor 11       
Tahun 2019 mewadahi agar DRD harus 
berinovasi dan tidak hanya membangun 
riset. Sementara itu, UU Nomor 18 Tahun 
2002 sebelumnya hanya membangun iptek 
dan outputnya lebih banyak publikasi ilmiah 
dan belum memikirkan secara mendalam 
dalam penerapannya. Hasil-hasil yang dibuat 
DRD secara otomatis disampaikan kepada 
Kepala Daerah untuk diimplementasikan  
melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 
DRD mengusulkan kepada Kepala Daerah 
lalu didelegasikan kepada OPD. Di samping 
itu, DRD bisa juga dapat memantau OPD    
dalam mengimplementasikannya, jelasnya. 
Dengan demikian fungsi DRD dapat          
mendorong dan menciptakan iklim inovasi 
untuk mengoptimalkan pembangunan iptek 
guna untuk mendukung pertumbuhan 
ekonomi daerah Sumatera Utara.  
Sementara itu, Kemneristekdikti melalui Dr. 
Dwi Nowo, menyatakan e-R&D sudah    
merupakan suatu keharusan bagi institusi 
kelitbangan daerah dalam menyikapi era 
revolusi industri 4.0, sehingga potensi riset 
di daerah dapat diakses oleh Pemerintah 
Pusat. (OM-ZAN) 
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Rantau Prapat. Pemerintah Kabupaten 
Labuhanbatu melalui Balitbang melakukan 
kegiatan penjaringan dan penyelenggaraan        
kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten 
Labuhanbatu yang merupakan agenda utama 
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam    
rangka memberikan penghargaan kepada 
masyarakat Labuhanbatu, baik secara               
perorangan maupun kelompok yang mampu 
menghasilkan inovasi kreatif dalam bidang 
IPTEK yang bermanfaat meningkatkan          
kesejahteraan masyarakat. 
Demi memenuhi harapan tersebut,  melalui    
Balitbang Kabupaten Labuhanbatu mem-
berikan       media dalam kreativitas dan ino-
vasi dengan menggelar Sosialisasi Kekayaan 
Intelektual yang dilaksanakan di Hotel Dhama 
Melati Gang Ladon Rantau Prapat, Kecamatan 
Rantau Utara pada Selasa tanggal 16 Juli 2019 
yang diikuti staf ahli Bupati, beberapa OPD, 
Perguruan Tinggi, Camat, masyarakat pelaku 
usaha dengan narasumber dari Direktorat 
Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian 
Hukum dan HAM RI dan Sentra Kekayaan    
Intelektual Balitbang Provinsi Sumatera Utara  
serta dibuka oleh Asisten III Pemerintah       
Kabupaten Labuhanbatu. 

Kepala Balitbang Labuhanbatu melalui 
Sekretaris Sonyyudi Bizahrin, ST dalam 
laporannya menyampaikan bahwa 
dengan kegiatan ini diharapkan mampu         
meningkatkan kepedulian serta                
menumbuhkan kesadaran masyarakat     
dalam menghasilkan dan memanfaatkan 
IPTEK guan untuk mendukung kegiatan 
pembangunan daerah, sehingga bisa 
menghasilkan produk-produk  daerah 
yang berdaya saing sesuai dengan yang             
direncanakan. Menurut Sony, Inovasi      
Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk 
mendukung peningkatan kinerja 
pemerintah daerah dan pelayanan publik 

secara optimal dalam rangka mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat, sasaran inovasi     
daerah diarahkan untuk mempercepat              
terwujudnya kesejahteraan masyarakat        
melalui peningkatan pelayanan publik,       
pemberdayaan dan peran serta masyarakat 
dan peningkatan daya saing daerah. 
“Sejalan dengan itu, usulan inovasi daerah         
tentunya tidak dibatasi hanya berasal dari 
pemerintah daerah, melainkan dibuka                
kesempatan kepada masyarakat untuk       
mengusulkan inovasi daerah, sebagaimana 
dimaksud dalam UU Nomor 23   Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 
38 Tahun 2017 tentan Inovasi       Daerah, 
yang dide�inisikan sebagai semua bentuk 
pembaharuan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah,” kata Sony. 
Sementara itu, Plt. Bupati Labuhanbatu,         
melalui Asisten III Pemkab Labuhanbatu H. 
Amru Harahap dalam sambutannya     
menyampaikan, bahwa dalam beberapa tahun 
terakhir posisi Indonesia dalam peringkat 
negara      paling kompetitif secara global terus 
meningkat,   seperti dirilis  Global Talent   
Competitiveness Index (GTCI) pada bulan 
Februari  lalu   yang  menempatkan  Indonesia  
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di urutan 67 atau  naik 10 peringkat.  
Pemerintah terus berupaya meningkatkan 
daya saing melalui pembangunan ekonomi 
berbasis ilmu pengetahuan (IPTEK) dan      
inovasi. Pembangunan yang berfokus pada 
peningkatan daya saing bangsa ditengah      
persaingan global merupakan tuntutan      
revolusi industri 4.0 yang sedang tren saat 
ini. Ditambahkan Amru, Hak Kekayaan         
Intelektual (HKI) adalah hak yang timbul bagi 
hasil olah �ikir yang menghasilkan suatu 
produk atau proses yang berguna untuk 
manusia. Pada  intinya HKI adalah hak untuk 
menikmati secara ekonomis hasil dari suatu 
kreativitas intelektual. Pemerintah               
KabupatenLabuhanbatu sangat menyadari 
bahwa dengan meningkatkan peran IPTEK 
akan memacu produkti�itas dan kreati�itas 
yang secara langsung akan berkontribusi     
terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. 
“Menyadari pentingnya hal tersebut di atas, 
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu          
berupaya meningkatkan pemahaman ASN 
dan para pelaku usaha tentang upaya          
perlindungan kekayaan intelektual,               
diharapkan dengan sosialisasi ini akan tum-
buh motivasi dan minat untuk membuat     
karya-karya intelektual khususnya yang     
berbentuk hak     cipta,” tutup Amru. 
Sebagai narasumber pada pelaksanaan        
sosialisasi kekayaan intelektual di Kabupaten 
Labuhanbatu ini adalah Direktorat Jenderal 
Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian 
Hukum dan HAM RI dan Ir. H. Sugih Prihatin, 
M.Si., selaku Manger Sentra Kekayaan          
Intelektual Balitbang Provsu. 
Rangkaian acara kegiatan sosialisasi 
kekayaan intelektual ini juga diisi dengan 
Lomba Kreasi dan Inovasi Daerah 
(KRENOVDA) Masyarakat Kabupaten 
Labuhanbatu yang merupakan    pembinaan 
berjenjang dari tingkat daerah hingga  tingkat 
nasional nantinya. Adapun 9 katagori      
KRENOVDA  yang diperlombakan adalah :      
1. Agribisnis dan Pangan, 2. Energi, 3.        
Lingkungan Hidup4. Perikanan, 5. Kesehatan, 
Obat-obatan dan Kosmetika, 6. Pendidikan, 7. 
Rekayasa dan   Manufaktur, 8. Kerajinan dan 
Industri Rumah Tangga, dan 9. Sosial. Bagi 

pemenang KRENOVDA yang memenuhi    
kriteria  diberikan uang pembinaan dari Plt. 
Selain itu, dilakukan penjaringan terkait 
dengan penyelenggaran inovasi yang            
dilakukan oleh OPD  dan BUMD Kabupaten 
Labuhanbatu. Penilaian ini dilaksanakan        
sebagai amanat PP Nomor 38 Tahun 2017     
tentang Inovasi Daerah yang menekankan 
pada  inovasi terkait dengan pelaksanaan :                  
1. Pelayanan Publik, 2. Tata Kelola       
Pemerintahan, dan 3. Inovasi lainnya sesuai 
dengan keweangan yang dimiliki pemerintah 
daerah. Kegiatan ini dilaksanakan oleh 
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam 
rangka memberikan penghargaan kepada 
OPD dan BUMD di  daerah yang mampu 
menghasilkan inovasi kreatif dalam katagori 
tata kelola pemerintahan, penggunaan    
teknologi informasi dan komunikasi             
perbaikan kesejahteraan sosial, pelayanaan 
langsung kepada masyarakat yang                
bermanfaat untuk meningkatkan                
kesejahteran masyarakat.      Adapun kriteria 
inovasi yang dapat diajukan adalah : 1. Telah 
dilaksanakan minimal 1  tahun, 2. Merupakan 
kegiatan OPD dan BUMD, 3. Mendapatkan 
persetujuan dari pimpinan OPD dan BUMN, 4. 
Tidak melanggar ketentuan dan peraturan 
yang berlaku.  
Inovasi-inovasi yang dihasilkan ini akan      
menjadi cikal bakal inovasi yang akan diinput 
pada program/kegiatan Indeks Inovasi      
Daerah yang dilaksanakan oleh Kementerian 
Dalam Negeri melalui Balitbang Kemendagri              
sebagaimana amanat Permendagri Nomor 
104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan     
Pemberaian Penghargaan dan/atau Insentif 
Inovasi Daerah. Penilaian Indeks Inovasi   
Daerah ini dilaksanakan guna untuk          
mengukur tingkatan/ level inovasi yang       
dilaksanakan oleh seluruh daerah Provinsi 
dan Kabupaten/Kota setiap tahunnya. 
Pemerintah pusat melalui hasil penilaian 
yang dilakukan Balitbang Kemendagri akan 
memberikan Dana Insentif Daerah Katagori 
Inovasi Pemerintahan Daerah kepada         
daerah-daerah yang termasuk  katagori       
Terinovatif di Indonesia setiap tahunnya, 
penilaiannya telah dimulai sejak tahun 2018. 
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JAKARTA – Inovasi bukan lagi barang baru 
bagi penyelenggaraan pemerintah daerah    
dewasa ini. Inovasi terus dikembangkan     
dalam rangka untuk meningkatkan kinerja                      
penyelenggaraan pemerintah daerah, 
dengan sasaran mempercepat terwujudnya 
kesejahteraan masyarakat melalui              
peningkatan pelayanan publik,                   
pemberdayaan dan peran serta masyarakat, 
dan peningkatan daya saing daerah.             
Kementerian Dalam Negeri melalui Pusat 
Litbang Inovasi Daerah Badan 
Penelitian dan Pengembangan (BPP) 
Kemendagri terus mendorong 
pemerintah daerah melakukan inovasi 
yang sesuai dengan kebutuhan            
daerahnya masing-masing.  
Salah satu program yang digagas BPP 
Kemendagri adalah penerapan sistem 
aplikasi berbagi pakai Pusat Jejaring 
Inovasi Daerah (Puja Indah) dengan    
salah satu daerah yang menjadi pilot 
project penerapan Puja Indah adalah 
Kabupaten Labuhanbatu. Pemerintah 
Kabupaten Labuhanbatu menerapkan 
aplikasi Puja Indah Kemendagri      
berupa  aplikasi layanan pendidikan, 
kesehatan, dan layanan perdagangan. 
Bupati Labuhanbatu Andi Suhaimi                
Dalimunthe mengapresiasi kehadiran          
aplikasi tersebut.     Melalui implementasi 
penerapan aplikasi Puja Indah diharapkan 
dapat menjadikan Kabupaten Labuhanbatu 
lebih inovatif guna mempercepat pelayanan 
kepada masyarakat dan pembangunan     
daerah. “Dengan aplikasi ini semoga bisa 
menjadikan Kabupaten Labuhanbatu lebih 
inovatif dalam tata kelola pemerintahan 
dengan salah satu manfaat aplikasi adalah 
bisa membangun keterbukaan informasi 
publik,” ucapnya. 
Aplikasi layanan pendidikan diterapkan di 
berbagai sekolah di Labuhanbatu. Sintong       
Nainggolan Guru SMPN 1 Bilah Barat 
mengakui aplikasi layanan pendidikan 

cukup memberi kemudahan kepada 
masyarakat untuk dapat memantau    
perkembangan peserta didik, antara lain 
berupa absen peserta didik dan            
perkembangan nilai harian siswa. Selain     
itu Yulidawati Kepala Puskesmas Rantau 
Prapat juga mengakui hal yang sama, 
menurutnya layanan kesehatan dalam       
aplikasi Puja Indah membantu                    
mempermudah pasien yang akan datang ke 
Puskesmas sehingga pasien tidak perlu antri 

di Puskesmas, karena sudah mendaftar dari 
rumah sehinggan estimasi waktu kunjungan 
pasien sudah bisa diperkirakan. 
Selanjutnya Yuni salah seorang warga 
masyarakat merasakan kemudahan ke pasar 
menggunakan aplikasi perdagangan, guna       
untuk  melihat komoditas harga kebutuhan 
pokok melalui smartphone untuk                   
memperkirakan uang belanja,” tuturnya.    
Bupati Labuhanbatu juga mengharapkan 
dengan adanya  Puja Indah  akan  dapat 
mendorong pemerintahan lebih            
berkembang, lebih cepat, dan memberi            
pelayanan maksimal kepada masyarakat. 
“Selanjutnya kami mengharapkan ada        
inovasi aplikasi lainnya dari Puja Indah yang 
bisa diterapkan  untuk mendorong         
kemajuan Kabupaten Labuhanbatu” ujarnya. 
(MSR/YOUTUBE)  
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