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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan
rahmat dan hidayah-Nya, sehingga prosiding hasil Seminar Nasional Pendidikan Luar
Sekolah 2016 dapat terselesaikan.

Target pemberdayaan masyarakat desa merupakan tanggung jawab bersama
antara seluruh komponen bangsa, baik pemerintah ataupun masyarakat desa. Terkait
itu, pemerintah melalui Kementerian Desa PDT mengonsep adanya tenaga
pendamping desa. Pendampingan Desa merupakan dimaksudkan untuk memfasilitasi
dan mendampingi masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Fasilitasi
pendampingan masyarakat desa dilakukan melalui berbagai pelatihan dan beragam
kegiatan pengembangan kapasitas yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat
sebagai bagian dari proses belajar masyarakat (community learning proccess).

Para tenaga pendamping profesional bertugas untuk mensosialisasikan
maksud dan tujuan UU tentang Desa dan mendampingi masyarakat dalam peningkatan
daya tawar untuk mengakses sumberdaya lokal yang dibutuhkan demi kepentingan
pembangunan. Pendampingan dilakukan sebagai proses penguatan (empowering
society) sebagai masyarakat yang memiliki pemerintahannya sendiri (self governing
community), dan bukan berbasis pada mobilisasi partisipasi masyarakat yang lebih
bersifat top down.

Demi upaya mewujudkan desa sebagai self governing community, para
tenaga profesional Pendamping Desa diarahkan untuk memfasilitasi dan mendampingi
masyarakat untuk mampu mengorganisir dan mengkonsolidasikan seluruh potensi
yang selanjutnya akan direkrut, dilatih dan dibentuk menjadi kader-kader desa.

Prosiding ini disusun sebagai tindak lanjut kegiatan seminar yang telah
dilaksanakan pada Oktober 2016.Seminar diikuti oleh peserta baik peneliti, dosen,
praktisi maupun pemerhati pendidikan. Partisipasi aktif dari semua stakeholder
diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata pada sinergi kinerja di bidang
pendidikan luar sekolah. Semua makalah yang dimuat dalam prosiding ini telah
melalui peer review.

Materi prosiding dikelompokkan mendasarkan bidang kajian.
Pengelompokkan mendasarkan bidang ini mungkin tidak dapat dilakukan secara tepat
karena keterkaitan antar bidang ilmu dalam beberapa makalah, namun redaksi
mengelompokkan mendasarkan dominasi kandungannya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
berpartisipasi pada kegiatan seminar dan penyusunan prodising ini. Semoga makalah
ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pembangunan pendidikan luar sekolah di
Indonesia.

Padang, Oktober 2016
Redaksi
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PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN KOMPETENSI
PENDAMPING PENDIDIKAN MASYARAKAT DESA

Jamaris
Guru Besar Pendidikan Luar Sekolah

Universitas Negeri Padang

A. PENDAHULUAN
Masyarakat desa identik dengan ketertinggalan atau keter-

belakangan, terutama dalam hal kualitas sumberdaya manusia. Keter-
tinggalan itu disebabkan oleh banyak hal, antara lain keterbatasan
akses informasi, transportasi, sarana dan prasarana pendidikan, keseha-
tan, enggannya tinggal di desa sumberdaya manusia yang bermutu. Ke-
tertinggalan juga identik dengan kemiskinan, karena pekerjaan masya-
rakat desa lebih dominan  pada aktivitas agraris, seperti pertanian, ne-
layan, perladangan, perburuan, dan lain sebagainya.

Ketertinggalan dan kemiskinan merupakan dua aspek yang
bersumber dari kebodohan. Artinya, masyarakat desa yang terbatas
aksesnya berakibat pada ketertinggalan, kemiskinan, dan kebodohan.
Hal ini sudah merupakan mata rantai yang sudah menjadi momok per-
masalahan masyarakat desa. Orang tertinggal, karena miskin. Orang
miskin, karena bodoh. Orang bodoh, karena tertinggal atau terbela-
kang. Apa pun bentuk pembangunan yang ditujukan pada masyarakat
desa, jika mereka masih mengalami permasalahan ini, akan sulit me-
ngeluarkannya dari lingkaran tersebut.

Apabila melihat potensi alam tempat masyarakat desa bermu-
kim, tersimpan suatu kekayaan yang tiada terhingga. Semua yang ada
pada masyarakat perkotaan dipasok dari daerah pedesaan. Mulai dari
potensi pertanian sampai pada potensi pertambangan. Sehebat apa pun
produk yang dihasilkan oleh masyarakat perkotaan, semuanya berasal
dari daerah pedesaan. Katakanlah disebut mobil, sebuah mobil memi-
liki bahan baku dari besi, plastik, karet, dan lain sebagainya. Semuanya
itu diperoleh dari daerah pedesaan. Artinya masyarakat pedesaan kaya
akan sumber daya alam, namun “miskin” dari sumberdaya manu-
sianya. Jika, pembangunan selalu berfokus pada eksploitasi sumber
daya alam yang ada di  pedesaan, maka masyarakat desa akan tinggal
menunggu “kematiannya”. Soedjatmiko (1986) menyatakan bahwa
yang diperlukan suatu strategi pembangunan yang sadar akan per-
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soalan lingkungan hidup dan menjaga supaya dalam setiap fase pemba-
ngunan impact ekologinya diusahakan sekecil-kecilnya.

Eksploitasi yang terjadi sekarang tidak hanya pada sumber
daya alam daerah pedesaan, melainkan juga terhadap sumber daya ma-
nusianya. Banyak kasus yang dapat dicermati, seperti terjadi perda-
gangan manusia, “adu domba” antar kelompok atau antar suku, semua
itu tiada lain untuk kepentingan eksploitasi sumber daya alam. Sering
dilakukan dengan “menina-bobokan” orang desa melalui fasilitas yang
jarang diperolehnya dengan tujuan agar tidak kritis terhadap penguasa
dan pengusaha. Kasus demi kasus selalu muncul dalam masyarakat
desa dengan kualitas yang semakin meningkat, tiada lain efek dari usa-
ha eksploitasi sumberdaya manusia pedesaan.

Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa telah menga-
manatkan untuk perlunya melakukan pemberdayaan terhadap masya-
rakat desa. Pasal 1 ayat (13) menyatakan bahwa Pemberdayaan Masya-
rakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejah-
teraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keteram-
pilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber
daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendam-
pingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan
masyarakat Desa. Untuk mewujudkan itu diperlukan dana desa se-
bagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,
pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang ber-
sumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntuk-
kan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belan-
ja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyeleng-
garaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasya-
rakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2015 tentang Perubahan
atas PP No. 60 tahun 2014, dinyatakan bahwa tahun 2016 alokasi rata‐
rata per desa Rp628 juta, dengan alokasi terendah Rp570 juta dan
alokasi tertinggi Rp2,22 miliar. Total dana desa tahun 2016 untuk selu-
ruh Indonesia sebesar Rp46,9 triliun dengan  jumlah desa 74.754. Dana
Desa ini diturunkan sebanyak 3 tahapan yaitu: tahap I paling lambat
April minggu II, tahap II paling lambat Agustus minggu II, dan tahap
III paling lambat Oktober Minggu II. Khusus untuk Sumatera Barat,
bahwa terdapat 880 desa, masing-masing desa memperoleh
Rp565.640.000,00 dengan total anggaran Rp598.637.609.000,00.
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Jumlah penerima terbanyak adalah Kabupaten Pesisir Selatan dengan
182 desa, total Rp112.965.690.000,00. Jumlah desa yang paling sedikit
adalah Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 19 Desa, total anggaran
Rp10.747.160.000,00. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 247 tahun
2015 tentang Tata Cara Pengalokasian penyaluran, penggunaan,
pemantauan dan evaluasi dana desa, pasal 25 menyatakan bahwa dana
desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan
menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan
lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Keberadaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Terting-
gal, dan Transmigrasi RI, dalam melaksanakan undang-undang dan
peraturan  tersebut yaitu  pengalokasian dana desa untuk pemberda-
yaan masyarakat desa. Hal inimerupakan upaya terobosan dalam me-
ngentaskan lingkaran masalah masyarakat pedesaan. Diharapkan de-
ngan pemberdayaan melalui pendidikan masyarakat dapat terhindar
orang desa dari eksploitasi orang-orang yang tidak bertanggung jawab,
dan juga tidak terkesan “habis proyek, habis pula kegiatan”. Upaya
pemberdayaan masyarakat merupakan wujud kemandirian berkelan-
jutan. Pertanyaannya, bagaimana dana desa efektif mengatasi lingkaran
permasalahan masyarakat desa melalui pendampingan yang kompeten?

B. PEMBAHASAN
1. Kualitas Masyarakat Desa Ditentukan oleh Akses Teknologi

Informasi
Perkembangan teknologi informasi saat ini sudah tidak dapat

dibendung oleh siapa pun, kecuali negara yang memiliki otoritas penuh
dalam pembatasannya. Seperti  diketahui terdapat beberapa negara
yang membentengi masuknya informasi secara bebas pada negaranya,
seperti Korea Utara, Iran, dll. Informasi yang dibaca pada beberapa
media, negara tersebut tidak  membolehkan beberapa aplikasi bercokol
dinegaranya. Hal ini dianggap oleh sebagian masyarakat membatasi
hak masyarakat untuk mengakses informasi secara bebas, terutama pa-
da negara yang menganut liberalisme. Membatasi akses masyarakat
terhadap informasi, dianggap sebagai membodohi masyarakatnya.
Pada hal maksud negara tersebut membatasi akses informasi, antara
lain agar tidak merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, terutama
agama, moral, politik, hukum, budaya dan lain-lain.
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Apabila dikaitkan dengan penjelasan pada pendahuluan di atas,
bahwa masyarakat desa yang terbatas akses informasinya berakibat
pada lingkaran keterbelakangan, kemiskinan, dan kebodohan. Artinya,
terdapat hubungan positif, antara kebebasan terhadap akses informasi
dengan peningkatan kualitas masyarakat. Diharapkan dapat menghen-
tikan keterbelakangan, kemiskinan, dan kebodohan. Namun, disisi lain
negara-negara yang menutup sebagian akses informasi terhadap
masyarakatnya, ternyata juga termasuk negara yang lebih maju dari
Indonesia. Berarti, akses informasi melalui teknologi informasi tidak
otomatis dapat meningkatkan kualitas masyarakatnya.

Masyarakat desa di Indonesia, pada dasarnya sebagian besar
sudah dengan mudah mengakses informasi lewat media elektronik ter-
utama teknologi komunikasi. Jaringan informasi sudah sampai ke
daerah-daerah terpencil, bahkan sudah ada daerah terdepan Indonesia.
Mereka dengan mudah menyaksikan di media televisi dan radio,
kejadian-kejadian yang ada di masyarakat perkotaan. Namun, ternyata
tidak cukup untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat pedesaan.
Artinya, akses informasi mereka belum sejalan dengan peningkatan
kualitas sumberdaya manusia masyarakat pedesaan. Malah terdapat
akses negatif dari kebodohan mereka dalam memahami informasi yang
mereka terima. Tidak jarang di desa terjadi perbuatan-perbuatan yang
menyimpang atau negatif dan melanggar aturan agama, budaya, dan
aturan negara. Karena mereka belum mampu memilah dan memilih
informasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, Kebebasan
akses informasi belum menjamin terjadinya peningkatan kualitas
masyarakat pedesaan.

Kemudahan terhadap akses informasi menjadi lebih penting,
jika terlebih dahulu mengutamakan kualitas pendidikan pada masya-
rakat. Upaya memilah dan memilih informasi yang benar dan sesuai
dengan kebutuhan, maka diperlukan pendidikan. Tidak jarang terjadi,
karena rendahnya kemampuan memilah dan memilih informasi, ber-
akibat pada “kecelakaan” pada masyarakat desa. Artinya, terdapat ba-
nyak kasus ditemukan tentang terjadi penipuan dan kejahatan pada
masyarakat desa, karena ulah akses informasi yang bebas. Rendahnya
kemampuan atau kecerdasan masyarakat desa sering menjadi sasaran
kejahatan orang-orang yang tidak bertanggungjawab di dunia maya.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebebasan terhadap infor-
masi tidak menjamin terjadinya peningkatan kualitas masyarakat desa.
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Pendidikan masyarakat merupakan satu-satunya yang diharapkan me-
ningkatkan kualitas masyarakat desa.

2. Kebutuhan Pendidikan Masyarakat
Manusia mulai saat dalam kandungan sudah memiliki berbagai

kebutuhan, terutama kebutuhan biologis dan psikologis. Sejak manusia
lahir, maka muncul banyak kebutuhan sesuai dengan kodratnya. Ter-
dapat kebutuhan mendasar yang melekat sebagai identitas manusia dan
kemanusiaan yaitu kebutuhan teologis, kebutuhan biologis, kebutuhan
psikologis, kebutuhan sosiologis, dan kebutuhan antropologis. Setiap
pertumbuhan dan perkembangan manusia dalam menjalankan kehidu-
pannya  terjadi pergeseran atau menyesuaikan dengan perkem-bangan
yang ada pada diri dan lingkungannya.

Ketika manusia berkelompok dalam suatu wilayah, maka dia
membentuk suatu masyarakat dengan tuntutan kebutuhan pendidikan
yang relevan. Untuk itu pendidikan harus menyesuaikan dengan kon-
disi pertumbuhan dan perkembangan manusia serta tuntutan dan tanta-
ngan kehidupan masyarakatnya. Pendidikan yang mampu mewadahi
atau melayani setiap kebutuhan manusia atau masyarakat adalah pendi-
dikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah memiliki karakteristik
fleksibel, menyesuaikan dengan ruang dan waktu, dan mengacu pada
karakteristik atau identitas manusia dan lingkungannya.
a. Fleksibel Pendidikan Luar Sekolah

Kebutuhan manusia terhadap pendidikan tidak dapat dibatasi
oleh ruang dan waktu, kurikulum yang ketat, serta sistem klasikal yang
kaku. Manusia memiliki keunikan baik pisik maupun psikis, lingku-
ngan maupun tuntutan kehidupannya. Kelebihan dan kelemahan/ke-
kurangan manusia dapat dijadikan titik tolak untuk pemenuhan kebu-
tuhan pendidikannya. Terlebih ketika manusia sudah membentuk atau
berada dalam komunitas tertentu, sebutlah namanya masyarakat. Ma-
nusia menghadapi banyak kebutuhan, permasalahan dan tantangan
yang diharapkan dijawab oleh pendidikan. Untuk itu dibutuhkan sistem
pendidikan yang mampu memenuhi segala tuntutan, tantangan, dan ke-
butuhan unik dari manusia. Sistem pendidikan yang fisibel untuk me-
menuhi hal tersebut tiada lain sistem pendidikan luar sekolah.

Pendidikan luar sekolah merupakan jaring pengaman pendi-
dikan yang mampu menjawab segala kondisi dan kebutuhan masya-
rakat atau manusia. Kekhasan pendidikan luar sekolah terletak pada
fleksibel dalam arti semua kebutuhan, permasalahan dan kondisi ma-
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nusia atau masyarakat dapat terwadahi dalam pendidikan luar sekolah.
Kindervater (1979), menyatakan bahwa pendidikan nonformal (pendi-
dikan Luar Sekolah) “programs are designed to enable people to
critically analyze their own life situation and to develop the skills
required to improve their situation”.
b. Ruang dan Waktu Keterlaksanaan Pendidikan Luar Sekolah

Keberadaan manusia dalam kehidupannya tidak terlepas dari
ruang dan waktu. Hal ini akan menentukan kebutuhan dan bentuk pen-
didikan yang diberikan kepada manusia. Artinya, keberadaan manusia
di berbagai lokasi dan waktu, tetap membutuhkan pendidikan dalam
upaya pemenuhan hidup dan kehidupannya. Pendidikan adalah kehi-
dupan manusia, dan manusia tanpa pendidikan belum dapat mencapai
kemanusiaannya. Dimanapun manusia berada dan kapan pun wak-
tunya, perlu sistem pendidikan yang dapat mewadahi situasi dan kon-
disi keberadaannya tersebut. Sistem pendidikan yang mampu men-
jawab kondisi dan situasi manusia terkait dengan ruang dan waktu ada-
lah pendidikan luar sekolah.

Pendidikan luar sekolah dapat menyesuaikan dengan ruang dan
waktu keberadaan manusia, apalagi ketika manusia berada dalam suatu
masyarakat tertentu yaitu masyarakat desa.Umumnya masyarakat desa
lebih homogen ruang dan waktunya, akan lebih mudah membelajarkan
mereka dalam sistem pendidikan luar sekolah. Kebutuhan pendidikan
masyarakat desa, lebih kepada pengembangan kemandirian dalam ber-
usaha dan penerimaan terhadap perubahan baik yang diprogramkan pe-
merintah maupun muncul dalam dinamika perubahan di masyarakat.
c. Karakteristik atau Identitas Manusia sebagai Dasar

Pendidikan Luar Sekolah
Pendidikan luar sekolah dapat melayani siapa pun karakter ma-

nusianya, mulai lahir sampai wafat. Beragam karakter manusia dengan
segala keunikan atau sifatnya, dibawa sejak lahir maupun pengaruh
lingkungan alam atau agama dan budaya. Pada dasarnya manusia
membutuhkan pendidikan agar dia bisa menjalankan hidup dan
kehidupannya. Menurut Schumaeker (1977) menitik beratkan bahwa
“manusia sebagai pusat kesadaran eksistensial”. Oleh karena itu, pen-
didikan haus mengupayakan peningkatan kesadaran eksistensi manusia
yang menjadi sasaran utama dalam pembangunan masyarakat. Pendi-
dikan luar sekolah diharapkan  mampu melayani pusat kesadaran
eksistensi manusia dengan segala karakternya. Fleksibelitas sistem
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pendidikan luar sekolah tidak terbatas pada karakter tertentu, namun
dapat memenuhi kebutuhan pendidikan berbagai karakter manusia.

Pendidikan luar sekolah sering “diplesetkan” dengan pendi-
dikan luas sekali atau pendidikan lebar sekali. Walaupun “plesetan” itu
kelihatannya dapat membuat kita ketawa, namun kenyataannya bahwa
pendidikan luar sekolah memang dipersiapkan untuk melayani ber-
bagai karakter manusia dan masyarakat, dan karakter kebutuhan pendi-
dikannya. Jika manusia berkelompok dan disebut dengan masyarakat,
akan menjadi lebih mudah pendidikan luar sekolah melayani kebu-
tuhan pendidikannya. Penyelenggaraan dapat dalam bentuk kelompok
kecil maupun dalam kelompok besar, bisa disesuaikan dengan situasi
dan kondisi kebutuhan pendidikan masyarakat tersebut. Tidak satu pun
sistem pendidikan yang bisa melayani semua kebutuhan pendidikan
masyarakat, kecuali pendidikan luar sekolah. Untuk itu dalam upaya
pemberdayaan masyarakat atau memenuhi kebutuhan pendidikan
masyarakat, maka pendidikan luar sekolah mampu menjawabnya.
d. Situasi Lingkungan Alam dan Pendidikan Luar Sekolah

Keberadaan manusia atau masyarakat di suatu wilayah atau
tempat tertentu, tidak terlepas dari pengaruh faktor lingkungan alam-
nya. Manusia berinteraksi dengan lingkungan alamnya menciptakan
suatu budaya dan berkembang sesuai dengan dinamika dan kualitas
yang dimilikinya. Semakin tinggi dinamika dan kualitas manusia yang
berdiam di wilayah tersebut, maka kecenderungan terjadi tuntutan ter-
hadap lingkungannya. Keberadaan manusia  pada suatu lingkungan
alam, dapat terlihat dari cara dia melakukan atau perlakuannya ter-
hadap alam tersebut. Kecenderungan terjadi, manusia yang rendah pen-
didikannya cenderung menyesuaikan dengan kondisi alam tersebut.
Sedangkan semakin tinggi kualitasnya, cenderung mendayagunakan
dan memperbaharui alam sebagai sumber kesejahteraan. Agar alam
menjadi sumber kesejahteraan masyarakat, maka membutuhkan pendi-
dikan berkualitas.

Pendidikan luar sekolah diciptakan salah satunya untuk meme-
nuhi tuntutan masyarakat dalam berbagai kondisi alam di mana mereka
berada. Sebutlah namanya alam pertanian, perkebunan, lautan, perko-
taan, pegunungan, dan lainnya. Semua itu dapat diprogramkan pendi-
dikan luar sekolah guna melayani kebutuhan pendidikan masyarakat
yang dapat mendayagunakan alam untuk kesejahteraannya. Sehingga
lulusan program studi pendidikan luar sekolah harus menyiapkan
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lulusannya membuatkan program pendidikan masyarakat yang sesuai
dengan kondisi alam dan lingkungannya.

3. Kompetensi Pendampingan Masyarakat Desa
Upaya mewujudkan kemandirian masyarakat desa melalui

pembangunan sudah menjadi komitmen pemerintah. Hal ini tertuang
dalam Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Masyarakat
desa dengan segala kelebihan dan kekurangannya memerlukan tenaga
ahli guna mendampingi mereka dalam menggerakkan pembangunan
guna mewujudkan kesejahteraannya. Hal ini  tercantum pada pasal
112, bahwa pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan,
pelaksanaan,  dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan pe-
desaan. Berikut dikemukakan pengertian, tugas pokok dan fungsi,
kompetensi dan persyaratan menjadi pendamping desa.
a. Pengertian

Penjelasan pasal 90 huruf (b) bahwa yang dimaksud dengan
“pendampingan” adalah termasuk penyediaan sumber daya manusia
pendamping dan manajemen. Selanjutnya dipertegas oleh Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No.
3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, pada pasal 1 dinyatakan
bahwa pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan
pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, peng-
arahan dan fasilitasi Desa.Gambar berikut ini merupakan orang atau
pihak yang menjadi pelaku pendampingan desa.

Skema : Pelaku Pendampingan Desa
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b. Tugas Pendampingan Desa
Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa mengehendaki

perubahan dalam model pendampingan desa, yaitu dari pendekatan
“kontrol dan mobilisasi” pemerintah terhadap desa, menjadi pende-
katan “pemberdayaan masyarakat desa”. Desa-desa didorong menjadi
subjek penggerak pembangunan Indonesia dari pinggiran. Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No.
3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, pada pasal11 dinyatakan
bahwa Pendamping Desa bertugas mendampingi Desa dalam penye-
lenggaraan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
Selanjutnya pasal 12 menyatakan bahwa pendampingan desa melak-
sanakan tugas mendampingi Desa, meliputi:
1) mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan peman-

tauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat
Desa;

2) mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan
sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan
sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana
prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

3) melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lemba-
ga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberda-
yaan masyarakat Desa;

4) melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok ma-
syarakat Desa;

5) melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan
Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pemba-
ngunan Desa yang baru;

6) mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan se-
cara partisipasi; dan

7) melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan
memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat
kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Di samping itu Pasal 18 pada peraturan menteri tersebut
menyatakan bahwa (1) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa ber-
tugas untuk menumbuhkan dan mengembangkan, serta menggerakkan
prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong; (2) Dalam hal tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kader Pemberdayaan Masya-
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rakat Desa melibatkan unsur masyarakat, yang meliputi: a. kelompok
tani; b. kelompok nelayan; c. kelompok pengrajin; d. kelompok perem-
puan; e. kelompok pemerhati dan perlindungan anak; f. kelompok
masyarakat miskin; dan g. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai
dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
c. Fungsi Dasar dan Kompetensi Pendamping Desa

Pendamping desa merupakan tenaga yang menjadi andalan
dalam pemberdayaan masyarakat desa. Adapun fungsi dasarnya: (1)
fungsi penyadaran, (2) fungsi pembelajaran, (3) fungsi pelembagaan
dan pengorganisasian, serta (4) fungsi pengembangan kemandirian/-
otonomi/keadilan. Selanjutnya, dalam buku tersebut dikemukakan
kompetensi yang diharapkan bagi pendamping desa menurut buku pe-
tunjuk teknis pendampingan desa tahun 2015 dikemukakan sebagai
berikut ini.

Tujuh kriteria terkait kompetensi dasar pendamping desa, yaitu
kemampuan: (1) mengumpulkan, menganalisis, mengorganisasikan in-
formasi, (2) mengkomunikasikan informasi dan ide-ide, (3) merenca-
nakan dan mengorganisasikan aktivitas/ kegiatan, (4) bekerja-sama
dengan orang lain dan kelompok, (5) menggunakan gagasan secara
matematis dan teknis, (6) memecahkan masalah, (7) menggunakan tek-
nologi.

Tiga kategori kompetensi pendamping desa, yaitu (1) kompe-
tensi umum, mencakup upaya membangun relasi sosial, mengop-
timalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di masyarakat, mengem-
bangkan kesadaran masyarakat untuk berubah menuju kehidupan yang
lebih baik, mengembangkan kapasitas sebagai fasilitator, mening-
katkan aksesibilitas antar pemangku kepentingan, dan membangun visi
dan kepemimpinan masyarakat; (2) Kompetensi inti, meliputi mem-
bangun jejaring dan kemitraan, membangun solidaritas sosial, me-
ngembangkan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintahan
lokal, memperkuat posisi tawar masyarakat, merancang perubahan
kehidupan masyarakat, mengelola pembelajaran di dalam masyarakat,
menyiapkan kader pemberdayaan masyarakat, mengembangkan
kemandirian masyarakat, mengelola konflik di dalam masyarakat, dan
menembangkan sistem kontrol sosial; (3) Kompetensi khusus/pilihan
pendamping desa, mencakup : mengembangkan inovasi pemberdayaan
masyarakat, dan memfasilitasi penerapan inovasi pemberdayaan
masyarakat  di bidang/sektor kegiatan tertentu.
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Matriks Kedudukan dan Tugas Normatif Pelaku Pendampingan
(Permendesa No. 3/2015 tentang Pendampingan Desa)

Kedudukan Pelaku Pendampingan Tugas

Pusat Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Pasal 15-17

Provinsi Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Pasal 15-17

Kab./Kota Pendamping Teknis Pasal 13-14
Kecamatan Pendamping Desa Pasal 11-12
Desa Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Pasal 18-19

4. Efektivitas Lulusan Pendidikan Luar Sekolah sebagai Pen-
damping Masyarakat Desa

Lulusan pendidikan luar sekolah menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dengan masyarakat desa. Persepsi bahwa lulusan pendi-
dikan sekolah lebih fokus menangani masyarakat yang terpinggirkan
atau terkebelakang dapat dikatakan saat itu sebagai sesuatu yang benar.
Sehingga, pelaksanaan kurikulum program studi pendidikan luar seko-
lah sering diidentikkan dengan upaya menggerakkan masyarakat desa.
Untuk itu program kementerian desa yang membutuhkan pendamping
desa dengan kompetensi utama dan kompetensi inti sebagai tersebut
terdahulu, menjadi efektif dengan mendayagunakan lulusan pendidikan
luar sekolah.
a. Kompetensi yang Relevan

Agen perubahan atau fasilitator perubahan atau motivator
perubahan atau pendidik masyarakat dan istilah lainnya yang relevan,
merupakan sebutan yang tepat bagi lulusan pendidikan luar sekolah
apabila mengabdi pada masyarakat desa. Profesi ini telah dipelajari dan
dilatih melalui kurikulum program studi pendidikan luar sekolah.
Kompetensi identifikasi, komunikasi masyarakat, dan perencanaan,
pelaksana, evaluasi dan pengembang program pendidikan masyarakat,
pemberdayaan potensi dan kemandirian masyarakat menjadi bahan
kajian bagi program studi pendidikan luar sekolah. Sehingga lulusan
program studi pendidikan luar sekolah apabila berhadapan dengan
masyarakat desa seharusnya menjadi suatu kesenangan, karena sesuai
dengan profesinya.

Menyimak program kementerian Desa dengan ujung tombak
pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat desa, menjadi
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suatu yang relevan dengan pendayagunaan lulusan program studi pen-
didikan luar sekolah. Kompetensi yang dibutuhkan dengan kompetensi
lulusan pendidikan luar sekolah merupakan suatu kesatuan yang sangat
relevan. Untuk itu perlu sinergi antara kementerian desa dengan
program studi pendidikan luar sekolah dalam menyiapkan tenaga pen-
damping desa sebagai upaya optimalisasi mewujudkan kemandirian
masyarakat desa dalam mencapai kesejahteraannya.
b. Pencapaian Hasil Yang Efektif

Sasaran akhir dari program kementerian desa dalam
memanfaatkan pendamping desa tiada lain terwujudnya kemandirian
desa yang berkelanjutan. Sehingga segala potensi desa baik sumber
daya manusia dan sumber daya alamnya dikembangkan secara optimal.
Mewujudkan kemandirian masyarakat desa tidak semudah membalik-
kan telapak tangan. Artinya, berbagai permasalahan masyarakat desa
menjadi kendala dalam mewujudkan kemandirian desa. Kendala yang
dihadapi jika ditangani oleh pendamping desa yang tidak kompeten,
maka pencapaian hasilnya menjadi tidak efektif.

Harapan pemerintah dan masyarakat, jika bisa dipercepat di-
peroleh kemandirian masyarakat desa dalam menjalankan hidup dan
kehidupannya tentu menjadi keberhasilan yang efektif. Upaya efek-
tifitas program kementerian melalui pendamping desa maka diperlukan
tenaga yang kompeten. Tenaga yang kompeten pendamping desa akan
lahir dari kompetensi program studi yang relevan yaitu lulusan pen-
didikan luar sekolah. Lulusan pendidikan luar sekolah tidak hanya
berperan sebagai agen pembaharuan dalam mendampingi masyarakat
desa, melainkan yang lebih mendasar adalah melaksanakan pendidikan
masyarakat yang menjadi dasar terjadinya kemandirian. Jika diban-
dingkan dengan lulusan program studi yang lain, mereka memiliki
kompetensi dalam mengimplementasikan program atas kebutuhan
proyek. Banyak terjadi, bahwa apabila “dana proyek” ada maka “pro-
yek” itu akan terlaksana, sebaiknya jika “dana proyek” itu habis, maka
“proyek” itu terhenti. Padahal mewujudkan kemandirian masyarakat
desa, harus menyentuh kebutuhan dasarnya yaitu pendidikan yang
memberdayakan. Efektivitas program kementerian desa menjadi sulit
diwujudkan. Untuk itu lulusan program studi pendidikan luar sekolah
memiliki kompetensi untuk mewujudkan efektivitas pemberdayaan
masyarakat desa dalam mencapai kemandiriannya.
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c. Ketepatan Sasaran Dana Desa
Ketepatan sasaran pemanfaatan dana desa dalam membangun

desa sangat diharapkan sekali, terutama upaya pemberdayaannya. Jika
tidak tepat sasaran dapat memunculkan efek negatif bagi masyarakat
desa. Beberapa kasus ditemukan efek tidak tepat sasaran pembangunan
masyarakat desa, antara lain masyarakat miskin diperalat oleh sebagian
pemuka masyarakat pemimpin formal di desa itu untuk mendapat
keuntungan pribadi dan kelompoknya, munculnya konflik horizontal
karena tidak transparan atau persaingan kelompok atau individu,
terjadinya yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin,
yang pandai semakin pandai dan yang bodoh semakin bodoh.
Pengalaman bertahun-tahun dalam membangun masyarakat desa pada
orde baru dan orde sebelumnya bahwa sudah banyak program dan dana
untuk  masyarakat desa, sampai saat ini selalu saja mereka tergolong
pada masyarakat yang terpinggirkan atau sebagai kantong kemiskinan.
Kita tentu tidak bisa menyalahkan siapa, namun tentu menjadi pembe-
lajaran bagi kita semua terutama pemerintah. Untuk itu, sebaiknya
kejadian masa lalu ini tidak terulang pada masa datang.

Keterlibatan orang yang kompeten dan komitmen dalam pem-
bangunan masyarakat desa melalui pendamping desa tentu sudah men-
jadi keharusan. Tepat sasaran program dan masyarakat yang dilibatkan
akan dapat dilaksanakan oleh pendamping desa kompeten dan komit-
men tersebut. Untuk itu, pendayagunaan lulusan pendidikan luar seko-
lah sebagai bagian yang sudah memenuhi kriteria kompeten dan komit-
men menjadi pendamping desa.
d. Percepatan Pembangunan Desa

Keterlibatan pendamping desa yang kompeten dan komitmen
akan dapat mempercepat perubahan pada masyarakat desa dengan se-
cara terbuka menerima program pembangunan. Keterbukaan masya-
rakat tidak terlepas dari tingkat kualitas sumber daya manusianya satu-
satunya melalui pendidikan masyarakat atau pendidikan luar sekolah.
Tentu pendaya gunaan lulusan program studi pendidikan luar sekolah
menjadi sangat tepat di dayagunakan sebagai pendamping desa.
Sehingga, percepatan pembangunan desa menjadi lebih cepat sesuai
dengan harapan program kementerian desa.

Percepatan yang dimaksudkan tentu pada upaya kemandirian
masyarakat dalam mewujudkan dan mempertahankan kesejahteraan-
nya. Apabila masyarakat desa sudah terdapat kemandirian, apakah
tidak diperlukan lagi pendamping desa yang kompeten dan komitmen?
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Jawabnya selalu di perlukan, karena kemandirian masyarakat desa
tidak berarti sudah bisa berusaha dan produktif dalam menjalankan
kehidupannya. Namun, yang lebih penting adalah kemandirian itu di-
harapkan terjadi aktivitas masyarakat pembelajar atau masyarakat
saling membelajarkan. Artinya, mewujudkan masyarakat saling mem-
belajar atau pembelajar akan berdampak pada masyarakat belajar se-
panjang hayat. Lulusan program studi pendidikan luar sekolah memi-
liki kompetensi mewujudkan masyarakat belajar sepanjang hayat. Se-
hingga, kemandirian masyarakat desa terjadi keberlanjutan atau kesi-
nambungan.
e. Menjamin Kesinambungan Program Studi PLS

Pemerintah bertanggungjawab terhadap pendidikan masyara-
katnya dan kesempatan bekerja bagi rakyatnya. Artinya, program pe-
merintah pada setiap lembaga baik kementerian maupun perguruan
tinggi harus bersinergi dalam mengemban tanggung-jawab tersebut.
Perguruan tinggi menciptakan lulusan yang kompeten, sementara ke-
menterian memberi kesempatan pada lulusan perguruan tinggi untuk
membuka lapangan kerjanya. Dengan kata lain, sudah saatnya selalu
kementerian menciptakan program kerja yang dapat menyerap lulusan
perguruan tinggi yang kompeten untuk bekerja dalam melaksanakan
program kementerian tersebut dalam upaya meningkatkan kemandirian
masyarakat desa.

Sinergi antara perguruan tinggi khususnya program studi
Pendidikan Luar Sekolah dengan program kementerian Desa dalam
menciptakan lapangan kerja, tentu menjadi tanggung-jawab bersama.
Manfaat terbesar dari sinergi ini, antara lain dapat menyeraplulusan
program studi pendidikan luar sekolah, kementerian desa memperoleh
pendamping desa yang kompeten dan komitmen, terjadi efektivitas
pelaksanaan program kementerian desa, akhirnya terwujud kemandiri-
an masyarakat berupa masyarakat belajar. Manfaat lain yang sangat
penting adalah terjaminnya kesinambungan program studi pendidikan
luar sekolah, karena memiliki lapangan kerja yang dapat diserap oleh
kementerian pedesaan.

C. SIMPULAN
1. Permasalahan mendasar dalam pembangunan masyarakat desa

terletak pada kualitas sumber daya manusia yang disebabkan oleh
keterbatasan akses pendidikan.



15 | PROSIDING

SEMINAR NASIONAL
JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG
“KOMPETENSI PENDAMPING PEMBANGUNAN DESA”

Kamis/ 6 Oktober 2016

2. Setiap manusia memiliki kebutuhan mendasar terhadap pendidi-
kan, namun oleh keterbatasan pendidikan yang terstruktur berdam-
pak pada ketidak mampuan mereka untuk dapat mengecap pendi-
dikan semacam itu.

3. Kebebasan dalam mendapatkan akses informasi ternyata tidak
linear dengan peningkatan kualitas manusianya, bahkan dapat
menjadi bencana atau mendapat efek negatif bagi masyarakat desa.

4. Keberadaan manusia dan atau masyarakat memiliki kebutuhan
terhadap pendidikan yang sesuai dengan kondisi ruang dan waktu,
serta karakteristik yang dimilikinya, serta dipengaruhi oleh per-
kembangan lingkungannya.

5. Fleksibel pendidikan luar sekolah menjadi jawaban yang tepat
dalam memenuhi kebutuhan pendidikan manusia sesuai dengan
kondisi dan situasi yang dialaminya.

6. Pembangunan desa sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 6
tahun 2014 tentang desa, mengubahpendekatan “kontrol dan
mobilisasi” pemerintah terhadap desa, menjadi pendekatan
“pemberdayaan masyarakat desa”. dalam mewujudkan kemandiri-
an masyarakat. Untuk itu peraturan menteri desa yang merupakan
turunan undang-undang desa mengharuskan adanya tenaga pen-
dampingan desa.

7. Program Kementerian desa tentang pembangunan desa yang
melibatkan pendamping desa, hanya dapat terlaksana secara efektif
manakala pendamping desanya kompeten dan komitmen dalam
menjalankan tugasnya.

8. Lulusan program studi pendidikan luar sekolah memiliki kompe-
tensi yang sesuai dengan tugas dan kompetensi yang dibutuhkan
pendamping desa oleh kementerian desa.

9. Sinergi antara kementerian desa dengan perguruan tinggi (program
studi pendidikan luar sekolah) hendaknya menjadi suatu keharusan
dalam  mengemban tanggung-jawab negara terhadap kesejahteraan
masyarakatnya secara keseluruhan.
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