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No Kegiatan Ringkasan 
1 Talkshow di Ruyuk 

FM tentang Festival 
Desa Jawa Kidul 

Talkshow ini akan dilangsungkan melalui radio Ruyuk FM dan 
diikuti oleh peserta melalui radio. Radio akan menjadi salah 
satu  alat  vital  penyampaian  informasi  selama  Festival. 
Karena  itu,  setiap  peserta  akan  diminta  membawa  radio 
atau dapat menggunakan telepon genggam yang memiliki 
fasilitas radio. 

Talkshow ini berisi tentang penjelasan seputar pelaksanaan 
Festival Jawa Selatan (Festjadul) yang berisi:

1. Latar belakang pelaksanaan kegiatan
2. Tujuan dan harapan pelaksanaan
3. Ragam kegiatan
4. Penjelasan teknis kegiatan\

2 Pembukaan 

Mengenal Klinik TIK 
Perdesaan
Pemutaran Film 
Selamat Datang
Pentas Seni Sunda 
(Mandalamekar)

Acara  ini  merupakan  acara  pembukaan  sekaligus 
penyambutan peserta kegiatan.

Kegiatan  pertama  berisi  perkenalan  Klinik  TIK  perdesaan. 
Klinik  tersebut  adalah  inisiatif  bersama  kelompok  desa 
untuk  membangun  kerjasama  dan  kolaborasi  untuk 
meningkatkan  kapasitas  penggunaan  Teknologi  informasi 
dan  komunikasi  untuk  mendukung  perbaikan  tata 
kelolapemerintahan desa yang mencakup:

● keterbukaan informasi publik
● perencanaan pananganan kebencanaan 
● pengelolaan informasi desa melalui portal desa
● pengelolaan  dukungan  tambahan  bagi  desa, 
seperti pengelolaan administrasi perdesaan, database 
migrasi ketenagakerjaan, pemetaan potensi desa
● pengelolaan  peta  dijital  untuk  membantu 
pengembangan desa

Film selamat datang akan berisi:
● Profil gerakan desa membangun 
● Pengenalan festival jawa selatan 
● Pengenalan upaya kolaborasi desa dalam 
pembangunan kawasan 

Pentas seni sunda menjadi bagian langsung dalam kegiatan 
ini  sebagai  seremoni  penyambutan  peserta  dan  tamu. 
Pentasini  akan  menyajikan  beberapa  bentuk  kesenian 
seperti musik angklung dan  pentas tari. 

3 Presentasi Gerakan 
Desa Membangun

Kegiatan  ini  akan  memperkenalkan  konsep  desa 
membangun  yang  telah  berjalan  di  beberapa  Kabupaten, 
Seperti Banyumas, Cilacap, Sukabumi, Cianjur, Tasikmalaya, 
Kulon Progo dan Lebak.
 
Tujuan  presentasi  ini  adalah  memperkenalkan  pelbagai 
inisiatif kelompok desa untuk membangun kerja kolaborasi 



kreatif untuk meningkatkan kapasitas yang bertujuan untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat 
desa,  perencanaan  pembangunan  yang  partisipatif  dan 
matang,  pelibatan  warga  dalam  pengelolaan  informasi, 
keterbukaan  informasi  publik  dan  perbaikan  tata  kelola 
lingkungan di kawasan perdesaan. 

Inisiatif  ini  adalah  kerja  kolaborasi  antar  desa  dengan 
keterlibatan  terbuka  dari  pelbagai  organisasi  masyarakat 
sipil yang bersifat dukungan.

4 Kelas A BlankOn 
Membangun

“Membangun 
Kemandirian TIK 
Perdesaan Berbasis 
OpenSource”

Ketergantungan  kepada  perangkat  lunak  berbayar  dan 
berkode  sumber  tertutup  (proprietary)  adalah  salah  satu 
tantangan  bagi  desa.  Ketergantungan  tersebut  cukup 
menyedot  anggaran  pembelanjaan  desa  yang  idealnya 
dapat  digunakan  untuk  membiayai  kegiatan  atau  inisiatif 
lain. 

Pengalaman  beberapa  desa,  seperti  Darmaji,   Kutaliman, 
Karangnangka,  Melung  (Banyumas);  Mandalamekar  dan 
Mandalahurip  di  Tasikmalaya  menunjukkan  bahwa 
penggunaan  Open  Source  menjadi  solusi  langsung 
hambatan perkembangan tersebut. Opensource tidak hanya 
mengurangi biaya pembelanjaan piranti  lunak, tetapi  juga 
handal  mengatasi  beberapa  hambatan  umum  dalam 
penggunaa, seperti Virus. 

Forum ini bertujuan untuk mengenalkan piranti lunak bebas 
dan berkode sumber terbuka (FOSS) kepada pihak desa 

5 Kelas B “Bikin Peta 
Kampung”

Peta  dijital  masih  menjadi  teknologi  yang  baru  bagi 
pemerintahan dan masyarakat perdesaan. Meski demikian, 
teknologi  ini  bukan  lagi  teknologi  yang  tergolong  sangat 
mahal.  Pelbagai  telepon  seluler  (HP)  kini  pun  telah 
menyediakan fasilitas pemetaan  yang lebih mempermudah 
dan membuat teknologi peta menjadi lebih terjangkau. 

Pemetaan  wilayah  menjadi  sangat  penting  dalam 
perencanaan  pembanganan  kawasan  perdesaan,  seperti 
menyangkut kawasan khusus di wilayah desa,  tata kelola 
jalan dan wilayah kependudukan. Ketersediaan peta dijital 
lebih  memudahkan  perencanaan  penataan  pembangunan 
desa. 

Penggunaan peta dijital ini akan diharapkan menjadi salah 
satu  solusi  lain  bagi  pemerintahan  desa  untuk 
merencanakan dan mengawasi tata kelola lahan. Dijitalisasi 
ini diharapkan mampu menggantikan model pemetaan yang 
mengandalkan  penggambaran  peta  dalam  bentuk  kertas 
yang cukup banyak memiliki keterbatasan. 

6
Kelas  C  Blogger 
Ndeso

Blog, ngeblog atau blogger menjadi kosakata yang banyak 
digunakan oleh pengguna internet. Istilah ini menjadi sangat 
teknis terkadang merujuk pada penggunaan satu platform 



“Kelola  Informasi 
Sendiri dari Desa”

blog  gratis  saja.  Padahal,  konsep  utama  ngeblog  adalah 
“berdaya mengelola informasi” melalui internet. 

Ketersediaan  internet  –dengan  pelbagai  keterbatasan 
cakupan  aksesnya--  memberikan  peluang  kepada  desa 
untuk  turut  serta  berdaya  mengelola  informasi  tentang 
desa.  Pengelolaan  informasi  tentang  desa  melalui 
penggunaan  internet  tidak  hanya  dapat  mempermudah 
proses  pembangunan  atau  inisiasi  keterbukaan  informasi 
publik,  tetapi  juga mendorong teraksesnya informasi  yang 
beragam  dari  desa.  Konten  lokal,  dengan  teknologi  ini 
menjadi teramati dan terakses oleh pihak lain di luar desa. 

Pengguaan  blog  juga  diharapkan  mampu  memberikan 
kontribusi  langsung  terhadap  pembangunan  perdesaan, 
seperti sosialisasi ekonomi desa, penyebarluasan informasi 
kawasan dan potensi. 

Workshop  ini  akan  mengajarkan  tentang  konsep  “blog” 
sebagai  saluran  informasi  bagi  wilayah  perdesaan  untuk 
dapat muncul di tengah arus informasi media arus utama. 
Pengayaan konten lokal menjadi salah satu target lain dari 
lokakarya ini.  

7
Kelas  D  Media 
Komunits        
“Membangun 
Media Komunitas di 
Level Desa”

Istilah media komunitas masih berjarak dengan masyarakat 
desa  dan  bermakna  tidak  tunggal.  Meski  menggunakan 
idiom komunitas,  istilah  ini  masihsering  digunakan  dalam 
persepektif yang beragam. 

Diskusi  ini   akan  mengupas  soal  pembangunan  media 
komunitas  sebagai  salah  satu  media  pendukung 
pembangunan wilayah perdesaan. Media komunitas sebagai 
salah  satu  alat  penting  dalam  sosialisasi  dan  pelibatan 
warga  dalam  upaya  pembangunan  desa  perlu  menjadi 
perhatian  khusus  dari  pemerintahan  desa.  Pengalaman 
Mandalamekar  untuk  mengelola  Ruyuk  FM  menjadi  salah 
satu model keberhasilan pemerintah desa untuk melibatkan 
warga  dalam  pengelolaan  informasi  melalui  media 
komunitas.  Pengelaman   Desa  Melung,  Banyumas  juga 
menunjukkan antusiasme dan keterlibatan cukup luas dalam 
pengelolaan radio online.  

8 Kelas E 
Kritis Menonton TV 

Kekuatan stasiun televisi selaku penyedia konten informasi 
seperti  tak  terkalahkan.  Penerapan  aturan  model  televisi 
berjaringan  untuk  memperbanyak  konten  lokal  masih 
terhambat hingga saat ini. Di lain sisi, konten televisi tidak 
semuanya sehat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat 
penonton.  Kekerasan, fiksi dan informasi yang tidak tepat 
menjadi  salah  satu  sajian  yang  suguhkan  secara  terus 
menerus kepada pemirsa TV. 

Kritis  menonton televisi  adalah salah satu bagian penting 
dalam perbaikan tata kelola informasi. Melalui pendekatan 
ini,  warga  didorong  untuk  menjadi  penonton  yang  kritis: 



memilih tayangan, memahami efek tayangan, dan bersikap 
kritis  terhadap tayangan yang melanggar hak atau dinilai 
tidak sesuai untuk dipertotontokan melalui televisi, seperti 
kekerasan. 

Kelas ini  bertujuan untuk mendorong adanya forum-forum 
kritis terhadap keberadaan tayangan televisi yang diinisiasi 
oleh desa dan dilakukan pada tingkat perdesaan. Penerapan 
“kritis media” ini diharapkan mampu mengurangi implikasi 
buruk  tv  terhadap  penonton.  Tak  kalah  penting, 
melaluipendekatan ini warga diharapkan mampu turut serta 
melakukan pengawasan terhadap konten tayangan televisi 
baik  melalui  jalur  formal  yang  tersedia,  maupun  dengan 
membuat kebijakan di tingkat keluarga. 

9 Kelas F Internet 
Perdesaan     

Keberadaan  konsep  Pusat  Pelayanan  Internet  Kecamatan 
(PLIK)  adalah  salah  satu  pendekatan  baru  yang  sedang 
digagas  oleh  pemerintah  melalui  Kementrian  komunikasi 
dan  Informatika  (Kominfo).  Pendekatan  terbaru  ini  masih 
dirasakan  berjarak  dengan  masyarakat  pedesaan  selama 
ini. Penggunaan Mobil PLIK (MPLIK) selama ini belum banyak 
memberikan  manfaat  bagi  masyarakat  atau  pemerintah 
desa. 

Sesi  ini  akan  mempertemukan  pihak  desa  dengan  pihak 
Kominfo  dengan  pihak  pemerintah  desa  untuk  bertukar 
gagasan.  Tujuan  forum  ini  adalah  mendorong  kesuaian 
program PLIK dengan mengacu pada kebutuhan desa dan 
pembangunan kawasan. Ketersediaan internet dan fasilitas 
komunikasi  yang  hendak  diatasi  Kominfo  melalui  PLIK 
didorong  untuk  sinkron  dan  sesuai  dengan  kebutuhan-
kebutuhan  desa.  Dengan  demikian,  penyediaan  fasilitas 
tersebut  dapat  menjawab  kebutuhan  desa  menyangkut 
akses  teknologi  yang  digunakan  untuk  pengelolaan 
informasi  dan  menjadi  salah  satu  pendukung  proses 
keterbukaan informasi publik pada level desa. 

10 Mengenal  Desa 
Sendiri

1. Pos  1 
Ekonomi 
Desa 
2. Pos  2 
Keanekaraga
man Hayati
3. Pos  3 
Hutan  Mata 
Air
4. Pos  4 
Ketahanan 
Pangan 
5. Pos  5 
Budidaya 

Sesi  ini  disusun  secara  khusus  dalam bentuk belajar  luar 
ruangan (outbond). Penekanan utama pada konsep outbond 
ini  adalah  untuk  membangun  paradigma  dan  kesadaran 
“Mengenal Desa Sendiri” pada kelompok kepala desa atau 
penyelenggara  pemerintahan  desa.  Kerincian   terhadap 
persoalan dan potensi  desa adalah titik tekan dari  proses 
outbond  ini.  Pendekatan  outbond  adalah  upaya  untuk 
memberikan contoh dari tindakan rinci pemetaan kekayaan 
dan potensi perdesaan. 

Pembagian beberapa pos bertujuan untuk memperkenalkan 
satu persatu capaian dan model pengelolaan potensi desa di 
Mandalamekar  yang  memungkinkan  proses  diskusi  dan 
pertukaran  pengalaman  terjadi.  Sebagai  model,  harapan 
capaian  dari  kegiatan  ini  adalah  pertukaran  konsep 
pengelolaan,  penggunaan  metode  mengenal  desa  sendiri 
sebagai  bagian  dari  strategi  memperinci  pengetahuan 



Perikanan
6. Pos  6 
Media 
Komunitas 

potensi  desa  dan  mendorong  praktek  yang  serupa  pada 
desa-desa  peserta. 

11 Kelas Paralel II Kelas pararel ini dibuka dengan tujuan untuk memfasilitasi 
peserta  yang  mengalami  hambatan  –keterbatasan  fisik– 
untuk  mengikuti  proses  outbond.  Kelas  ini  akan  dibagi 
menjadi beberapa kelas dengan materi yang berbeda.

a. Pasar Kampung
Materi  ini  bertujuan  untuk  memperkuat  kapasitas 
pemerintah  desa  dalam  pemasaran  produk  atau  potensi 
desa  melalui  penggunaan  teknologi  informasi  dan 
komunikasi.  Lokakarya  ini  akan  terfokus  pada  pemetaan 
potensi, pasar dan strategi pemasaran potensi atau produk 
ekonomi perdesaan.

b.  Tata kelola  penanggulangan resiko bencana dari 
level desa
Resiko kebencanaan menjadi  salah satu hal  penting yang 
perlu  mendapat  perhatian  dari  pemerintahan  desa.  Desa, 
dengan  keragaman  wilayah  geografis,   memiliki  resiko 
kebencanaan  yang  berbeda.  Pengalaman  penanganan 
kebencanaan dan perencanaan merupakan bagian penting 
yang  harus  menjadi  salah  satu  perhatian  lembaga  desa. 
Kelas  lokakarya  ini  akan  terfokus  pada  persoalan 
pembangunan  perencanaan  penanganan  resiko 
kebencanaan  dengan  mengacu  pada  pengalaman-
pengalaman pelbagai desa. 

c. Anggaran Desa
Anggaran desa menjadi isu penting dan sensitif dalam tata 
kelola pembangunan. Anggaran tidak hanya terkait dengan 
isu nominal, tetapi juga soal bagaimana keterlibatan warga 
dalam penyusunan dan pengawasan penggunaan anggaran. 
Lokakarya ini diarahkan untuk memfasilitasi proses belajar 
pada kelompok kepala desa terkait dengan beberapa hal:

● Perencanaan partisipastif anggaran
● Pengawasan  dan  keterbukaan  penggunaan 
anggaran
● Mengenal  penyusunan  laporan  penggunaan 
anggaran dengan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

12 Talkshow 
Keterbukaan 
Informasi Publik

● Komisi 
Informasi 
Provinsi Jawa 
Barat
● Budhi 
Hermanto, 
Penggagas 

Isu keterbukaan informasi publik tidak hanya terkait dengan 
penyelenggaraan  pemerintahan  pada  level  departemen 
atau instansi  pemerintah.  Isu tersebut juga berkaitan erat 
dengan  tata  kelola  pemerintahan  desa.  Sebagai  lembaga 
yang  memberikan  pelayanan  publik  dan   menggunakan 
anggaran dari belanja negara, desa memiliki kewajiban yang 
setara  dengan  lembaga  publik  lain  untuk  dapat  memiliki 
standar keterbukaan informasi. 

Dikusi  ini  diarahkan  untuk  memperkuat  kapasitas 



Gerakan 
Desa 
Membangun
● Kepala 
Desa 
Dermaji, 
Banyumas   

pemerintah desa dalam pengelolaan keterbukaan informasi 
publik yang diatur dalam  Undang-undang nomor 14 tahun 
2008.  Diskusi  ini  akan  juga  menyajikan  pengalaman 
Gerakan  Desa  Membangun  dalam  menyelenggarakan 
keterbukaan informasi publik pada desa-desa yang menjadi 
anggotanya.  Sebagai  salah  satu  contoh,  Desa  Dermaji 
Banyumas akan menjadi salah satu desa model yang telah 
menerapkan  keterbukaan  informasi  publik  terkait  dengan 
pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. 

13 Rembug Nasional 
Tata Kelola Sumber 
Daya Desa

● A 
Heryawan, 
Gubernur 
Jawa Barat
● Imam 
Prasodjo 
● Kuntor
o 
Mangkusubr
oto

Rembug  Nasional  ini  bertujuan  untuk  memunculkan 
rekomendasi dari pelbagai aktor –termasuk pemerintah desa 
sebagai aktor utama pengelolan pemerintahan desa– terkait 
dengan pelbagai  kebijakan tata kelola sumber daya desa. 
Rekomendasi tersebut akan turut disampaikan kepada pihak 
pemerintah masing-masing kabupaten asal desa-desa yang 
terlibat dalam festival tersebut. 

Rembug ini juga bermaksud untuk memperbanyak masukan 
dari pelbagai pihak kepada pihak desa dalam perbaikan tata 
kelola sumber daya perdesaan. 

14 Launching Mitra 
Desa

Mitra  Desa  adalah  salah  aplikasi  berbasis  kode  sumber 
terbuka yang dikembangkan oleh Infest Yogyakarta bersama 
dengan  anggota  Gerakan  Desa  Membangun.  Aplikasi  ini 
berfungsi  sebagai  alat  bantu  pengelolaan  administrasi 
perdesaan,  seperti  penerbitan  surat-surat  yang  mengacu 
database  kependudukan  di  tingkat  desa,   admisnitrasi 
keuangan,  database  pengawasan migrasi  ketenagakerjaan 
dan tata kelola kawasan desa.  Sistem ini  bertujuan untuk 
mempermudah  proses  pelayanan  publik  di  tingkat  desa, 
sekaligus membangun kemudahan desa untuk membangun 
data yang dapat diacu sebagai bahan dalam perancangan 
pembangunan  desa.   Sistem  ini  diharapkan   dapat 
mendorong  tersedianya  pelayanan  publik  yang  prima  di 
tingkat  desa  sekaligus  mendorong  keterbukaan  informasi 
publik.  

Sesi  ini  akan  terfokus  pada  peluncuran  sekaligus 
pengenalan  sistem  tersebut  kepada  perangkat  desa 
sekaligus  untuk  mendorong  keterlibatan  pemerintah  desa 
untuk  melakukan  inisiasi  yang  serupa  dengan  desa-desa 
yang tergabung dalam gerakan desa Membangun. 

15 Forum Rembug 
Kebijakan Pro Desa

Tujuan  utama  forum  ini  adalah  untuk  menggali  masukan 
terkait  dengan  pengembangan  kebijakan  yang  diterapkan 
pada level desa. Harapannya, pelbagai rekomendasi dapat 
dimunculkan melalui diskusi ini. Dikusi ini mempertemukan 
pemerintah  desa  Pihak  Kabupaten  sebagai  salah  satu 
pengelola administrasi turut menangani administrasi  desa. 

Rembug ini  diharapkan mampu memperkuat pengetahuan 



kepada  desa  tentang  mekanisme  pengambilan  keputusan 
pada  level  kabupaten  yang  terkait  dengan  pembangunan 
dan  pengelolaan  administrasi  dan  urusan  pemerintahan 
yang terkait dengan pemerintahan desa. 

Diskusi  ini  akan  menghadirkan  2  kepala  daerah  (bupati) 
untuk menjabarkan tentang konsep kebijakan pembangunan 
desa mengacu dari pengalaman kedua kabupaten tersebut. 

17  Bussiness Forum Bussiness forum adalah sesi khusus yang disediakan untuk 
mendorong pertukaran informasi antar desa dan pihak lain 
(seperti  Organisasi  masyarakat  sipil/OMS,  dan  lembaga 
pemerintah lain) yang terkait dengan isu-isu pembangunan 
desa.  Forum  ini  bertujuan  untuk  membangun  kedekatan 
antar pihak yang memudahkan kerja-kerja kolaborasi paska 
pelaksanaan  Festival  Jawa  Selatan.  Forum  informal  ini 
mempertemukan untuk saling menjajaki  proses kolaborasi 
dan kooperasi dalam pembangunan pedesaan. 

18 Refleksi Hari 
Lingkungan Hidup 

Refleksi  hari  lingkungan  hidup  menjadi  bagian  penting 
dalam  kegiatan  ini.  Keberadaan  pemerintah  desa, 
bagaimana pun,  menjadi salah satu penentu kunci dalam 
perbaikan  tata  kelola  lingkungan  hidup.  Refleksi  ini 
bertujuan  untuk  memetakan  perseoalan-persoalan  tata 
kelola  lingkungan  hidup   di  tingkat  desa  yang  dapat 
dijadikan  acuan  penentuan  strategi  untuk  mengatasi 
perlbagai persoalan tersebut. 

Refleksi  ini  juga  akan  diharapkan  juga  menghasilkan 
rencana  strategis  penanganan  lingkungan  hidup  dalam 
lingkup  kawasan.  Lingkup  yang  lebih  luas  ini  akan 
mendorong  desa  untuk  berkolaborasi  satu  dengan  lain 
dalam  penanganan  persoalan  lingkungan  hidup  dalam 
kawasan tertentu. 

19 Hari Lingkungan 
Hidup dan 
Penanaman pohon 
di Hutan 
Karangsoak


