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KATA PENGANTAR 
 
 
Pada hakekatnya kerja sama desa merupakan hak kewenangan yang dimiliki desa. Kerja sama desa 
merupakan salah satu indikator tumbuhnya pemahaman terhadap hak dan kewenangan yang 
dimiliki, pemahaman terhadap potensi sumber daya, tantangan yang dihadapi, serta solusi untuk 
menjadikan desa berkembang dan mandiri. Di samping itu, kerja sama desa merupakan satu pilar 
penting untuk menjawab dan mewujudkan tujuan pembangunan desa sendiri, yaitu meningkatkan 
kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan. 
 
Penyusunan modul kerja sama desa dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang makna dan 
arti pentingnya kerja sama desa, termasuk di dalamnya memuat tentang tata cara kerja sama desa, 
jenis-jenis kerja sama desa, aturan yang berlaku dalam kerja sama desa, serta manfaat kerja sama 
desa. Untuk memperkaya wawasan kerja sama desa, pada bagian akhir modul memuat contoh 
praktik terbaik kerja sama desa di kawasan hutan. 
 
Modul ini diharapkan dapat memberikan bekal kepada dosen pembimbing lapangan, mahasiswa 
dan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan KKN Tematik Desa Membangun. Adanya 
pembekalan diharapkan mahasiswa memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang memadai 
dalam membantu pemerintah desa dalam penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan desa 
secara professional, efektif dan efisien dan bertanggung jawab. 
 
Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam 
penyusunan Modul Kerja Sama Desa. Semoga modul ini bermanfaat bagi peningkatan kualitas 
pelaksanaan KKN Tematik Desa Membangun. 

  
 

Kepala Pusat 
Penelitian dan Pengembangan 

 
 
 

Dr. Suprapedi, M.Eng. 
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BAB I 
KERJA SAMA DESA 

 
1.1 Pendahuluan 

 
Salah satu isu dan tantangan pembangunan desa saat ini adalah mewujudkan kemandirian desa 
sebagai entitas yang berdaulat dan berdaya saing. Sebagai desa yang berdaulat, dengan 
kewenangan dan potensi wilayahnya, seharusnya masyarakat desa mampu merencanakan dan 
melaksanakan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan.  
 
Dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan, desa membutuhkan kerja sama dalam 
berbagai bidang pembangunan desa yang menjadi kewenangan desa baik kerja sama antardesa 
maupun kerja sama dengan pihak ketiga. Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa telah mengatur 
mengenai kerja sama desa disingkat KSD. KSD dapat dilakukan antardesa ataupun desa dengan 
pihak ketiga.  

 
Dalam konteks KSD, beberapa desa telah melakukan kerja sama dengan berbagai tujuan kerja 
sama. Sebagai ilustrasi, untuk pengurangan resiko bencana, beberapa desa di lereng Merapi bagian 
atas telah menjalin kerja sama dengan desa di bagian bawah sebagai tempat pengungsian dan 
tempat anak-anak belajar sementara. Dalam rangka pelestarian sumber daya hutan dan air, desa-
desa di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) bekerja sama melakukan pengelolaan menjaga 
keletarian ekosistem DAS sebagai bagian kehidupan mereka. Demikian juga untuk meningkatkan 
usaha ekonomi, beberapa desa telah melakukan kerja sama dengan membentuk unit usaha simpan 
pinjam. 
 
Beberapa kasus di atas menunjukkan bahwa KSD merupakan salah satu alternatif atau pilihan 
untuk mengoptimalkan potensi sumber daya desa menjadi efisien, efektif, dan aman. Melalui kerja 
sama juga menjadi salah satu upaya untuk mencegah terjadinya degradasi lingkungan maupun 
mencegah terjadinya konflik kepentingan antardesa. 
 
KSD merupakan hak setiap masyarakat desa dan pemerintah desa, sesuai dengan kewenangannya, 
untuk melakukan kerja sama dalam rangka mewujudkan kesejahteraannya dalam bidang 
pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan ekonomi sesuai dengan potensi dan 
kemampuannya.  
 
Modul kerja sama desa ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang makna dan arti 
pentingnya kerja sama desa, termasuk di dalamnya memuat tentang tata cara kerja sama desa, 
jenis-jenis kerja sama desa, aturan yang berlaku dalam kerja sama desa, serta manfaat kerja sama 
desa. Untuk memperkaya wawasan kerja sama desa, pada bagian akhir modul memuat contoh 
praktik baik menginisasi kerja sama desa. 
 

 
Undang-Undang 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

 
Pasal 91 

Desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan 
pihak ketiga. 
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1.2 Konsep Kerja Sama Desa 
 
Apa Itu Kerja Sama? 
 
Di dunia ini tidak ada yang dapat berdiri sendiri melakukan segala aktivitas untuk memenuhi 
kebutuhannya, tanpa bantuan orang lain. Secara alamiah, manusia melakukan interaksi dengan 
lingkungannya, baik sesama manusia maupun dengan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, 
salah satu kunci sukses suatu kegiatan adalah sukses dalam kerja sama. 
 
Kerja sama juga menunjukkan adanya kesepakatan antar pihak yang saling menguntungkan. 
Haryanto (2016) mendefinisikan, kerja sama pada hakekatnya mengindikasikan adanya dua pihak 
atau lebih yang berinteraksi atau menjalin hubungan-hubungan yang bersifat dinamis untuk 
mencapai suatu tujuan bersama. Dengan demikian, kerja sama merupakan aktivitas bersama dua 
orang atau lebih yang dilakukan secara terpadu yang diarahkan kepada suatu target atau tujuan 
tertentu. 
 
Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat tiga unsur pokok yang selalu melekat pada suatu 
kerangka kerja sama yaitu unsur dua pihak atau lebih; unsur interaksi dan unsur tujuan kerja sama. 
Jika salah satu dari ketiga unsur ini tidak termuat pada suatu obyek yang disepakati bersama, maka 
dapat dianggap bahwa pada obyek tersebut tidak terdapat kerja sama. Secara rinci aspek-aspek 
yang harus ada dalam kerja sama diuraikan sebagai berikut: 
 
a. Dua orang/lembaga/desa atau lebih, artinya kerja sama akan ada kalau ada minimal dua pihak 

yang melakukan kesepakatan. Oleh karena itu, sukses tidaknya kerja sama tersebut ditentukan 
oleh peran dari kedua pihak atau lebih yang bekerja sama tersebut. 

b. Aktivitas, menunjukkan bahwa kerja sama tersebut terjadi karena adanya aktivitas yang 
dikehendaki bersama, sebagai alat untuk mencapai tujuan dan ini membutuhkan strategi 
(bisnis/usaha). 

c. Tujuan/target, merupakan aspek yang menjadi sasaran dari kerja sama usaha tersebut, biasanya 
adalah keuntungan baik secara finansial maupun nonfinansial yang dirasakan atau diterima oleh 
kedua pihak 

d. Jangka waktu tertentu, menunjukkan bahwa kerja sama tersebut dibatasi oleh waktu, artinya 
ada kesepakatan kedua pihak kapan kerja sama itu berakhir. Dalam hal ini, tentu saja setelah 
tujuan atau target yang dikehendaki telah tercapai. 

 
Gambar 1. Unsur-Unsur Pokok dalam Kerja Sama 
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Apa Itu Kerja Sama Desa? 
 
Kerja sama desa sebagaimana dimaksud dalam undang-undang desa adalah suatu rangkaian 
kegiatan bersama antardesa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang: 1) pemerintahan desa; 2) 
pembangunan desa; 3) pembinaan kemasyarakatan desa; dan 4) pemberdayaan masyarakat. Kerja 
sama desa dimaksudkan untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Kerja sama desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah 
ketimpangan antardesa, dengan berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam 
masyarakat. Jadi menurut undang-undang desa tersebut, kerja sama desa merupakan suatu 
rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antardesa atau desa dengan pihak ketiga 
untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu. Dalam kerja sama 
desa, masing-masing pihak dapat memberi dan mendapatkan keuntungan dari pihak lain, dengan 
tujuan utama memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.  
 
 

Kerja Sama Desa merupakan suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan 
formal antardesa atau desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan 
kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu. 

 
 
Pada prinsipnya dalam kerja sama, kompetisi antar daerah yang mungkin terjadi tidak boleh 
mengesampingkan kepentingan-kepentingan yang lebih tinggi, yaitu kepentingan antar wilayah, 
nasional, dan pembangunan yang berkelanjutan. Kepentingan kedaerahan tidak boleh 
menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat antara suatu daerah dengan daerah 
tetangganya. 
 
 

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

 

Pasal 92 

 

(1) Kerja sama antar-Desa meliputi:  

a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai 

nilai ekonomi yang berdaya saing;  

b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan 

masyarakat antar-Desa; dan/atau  

c. bidang keamanan dan ketertiban.  

(2) Kerja sama antar-Desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa 
melalui kesepakatan musyawarah antar-Desa. 

(3) Kerja sama antar-Desa dilaksanakan oleh badan kerja sama antar-Desa yang 
dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.  

(4) Musyawarah antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membahas hal 
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yang berkaitan dengan:  

a. pembentukan lembaga antar-Desa; 

b. pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat 

dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-Desa; 

c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar-

Desa;  

d. pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Desa, antar-Desa, dan 

Kawasan Perdesaan;  

e. masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat Desa tersebut 

berada; dan  

f. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-

Desa.   

(5) Dalam melaksanakan pembangunan antar-Desa, badan kerja sama antar-Desa 
dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan.  

(6)  Dalam pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa yang merupakan 
milik 2 (dua) Desa atau lebih. 

 

Pasal 93 

 

(1) Kerja sama Desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan 
meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan 
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan 
masyarakat Desa.  

(2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa.   

 

 
 
Mengapa Desa Perlu Kerja Sama? 
 
Terbitnya Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa merupakan babak baru tata kehidupan 
masyarakat dan pemerintah desa. Berdasarkan prakarsa, kebutuhan dan kewenangan di bidang 
pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan, 
masyarakat dapat merencanakan dan melaksanakan pembangunan secara partisipatif sesuai 
dengan kewenangannya (dalam Pasal 18 UU No 6/ 2014). 
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Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

 

BAB I 

KEWENANGAN DESA 

 

Pasal 18 

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 
pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan adat istiadat Desa. 

 

Pasal 19 

Kewenangan Desa meliputi: 

a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;  
b. kewenangan lokal berskala Desa;  
c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan  
d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, 

atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  

 

 
 

“Desa membangun” sebagai “roh” UU Desa sangat penting tetapi tidak cukup. Pendekatan 
tersebut dapat menjebak desa mempunyai ego kewilayahan sehingga dapat menjadikan desa 
terisolasi dan tidak dapat berkembang menjadi wilayah ekonomi yang produktif (Eko Sutoro: 
2015). Oleh sebab itu, untuk mewujudkan desa yang mandiri dan berdaya saing, alternatif yang 
perlu dikembangkan adalah melalui KSD yang dibangun berlandaskan atas kesamaan 
kepentingan, tujuan yang sama berlandaskan keterbukaan dan keadilan. Kerja sama desa dapat 
berbentuk kerja sama antara satu desa dengan desa yang lain, maupun kerja sama dengan pihak ke 
tiga. 

 
Setiap desa memerlukan desa/pihak lain dalam melakukan pembangunan desa, karena desa tidak 
dapat menangani sendiri semua hal yang dibutuhkan desa. Beberapa alasan penting perlunya KSD 
maupun kemitraan diantaranya adalah: pertama, potensi sumber daya alam, sosial dan ekonomi 
desa tidak selalu sama antara desa yang satu dengan desa lainnya. Demikian pula relasi masyarakat 
antardesa dapat terjalin dengan baik, atau sebaliknya, terdapat gejala-gejala perselisihan atau 
konflik. Kedua, desa-desa kedepan sudah harus mampu menciptakan kemandirian khususnya 
dalam sistem pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, energi, pendidikan, dan kesehatan. Desa 
yang tidak mampu dan tidak mempunyai potensi energi tidak dituntut untuk memenuhi secara 
mandiri. Maksud dari sistem pemenuhan kebutuhan dasar adalah cara atau mekanisme pemenuhan 
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kebutuhan melalui kerja sama antar atau kemitraan dengan pihak ketiga. Ketiga, tuntutan 
pengelolaan sumber daya alam semakin diarahkan pada penyesuaian tata kelola dengan prinsip-
prinsip keberlanjutan (sustainability). Keempat, program-program pembangunan seringkali 
menciptakan ketergantungan masyarakat desa atau desa pada penyelenggara program. Kerja sama 
dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas masyarakat lintas desa dalam memperkuat 
kemandirannya sebagai subjek pembangunan (Dirjen. PPMD, 2015). 
 
Tujuan Kerja Sama Desa 
 
Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa setiap desa mempunyai potensi sumber daya dan 
tantangan untuk mengoptimalkannya dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kerja sama 
antardesa adalah pilihan untuk mempercepat peningkatan ekonomi dan kemandirian melalui 
mekanisme pengelolaan bersama dengan prinsip yang saling menguntungkan dan adil. Selaras 
dengan tujuan kerja sama dalam lingkup desa maka tujuan dari KSD harus mampu menjawab dan 
wewujudkan tujuan pembangunan desa. Mengacu pada uraian sebelumnya maka secara rinci 
tujuan KSD adalah sebagai berikut: 
 
(1) Mengelola, melindungi dan melestarikan asset desa beserta hasil KSD  

Selama ini aset-aset desa yang berupa tanah kas desa, sumber air, tambatan perahu, pasar desa, 
lembaga keuangan desa masih belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Melalui KSD 
kekayaan desa tersebut dapat dijadikan modal dan usaha ekonomi produktif dan memberikan 
manfaat kepada masyarakat maupun mendorong peningkatan ekonomi desa.  
 

(2) Meningkatkan sistem pengelolaan lingkungan, meningkatkan usaha pelestarian dan usaha 
konservasi 
Sebagai satuan wilayah, desa mempunyai kekayaan potensi sumber daya lingkungan dan 
belum dikelola secara optimal. Hutan desa, sumber mata air, pesisir, dan pantai yang 
membentang di antara desa akan sulit mencapai skala ekonomi apabila dikelola secara parsial. 
Pada beberapa kasus yang terjadi justru konflik pengelolaan maupun degradasi sumber daya. 
Dalam kerangka pengelolaan lingkungan desa, KSD merupakan salah satu instrumen yang 
dapat dijadikan alternatif untuk optimalisai pengelolaan lingkungan bersama, baik dari aspek 
pemanfaatan maupun pelestariannya. Masyarakat mempunyai akses terhadap pengelolaan 
sumber daya yang dilandasi prinsip keterbukaan dan keadilan. Beberapa kegiatan yang dapat 
dikembangkan sebagai cabang KSD diantaranya adalah: pengembangan desa wisata, 
pengelolaan air minum, dan pengairan.  
 

(3) Meningkatkan pengelolaan potensi unggulan 
Selama ini potensi komoditas unggulan di bidang pertanian pangan, perkebunan, peternakan, 
dan perikanan desa masih diusahakan secara tradisional sehingga tidak mencapai skala 
ekonomi. Keterbatasan modal usaha, sarana produksi dan teknologi merupakan masalah yang 
dihadapi masyarakat desa. Selain itu ketika produksi melimpah persoalan yang muncul adalah 
rendahnya daya tawar petani ketika berhadapan dengan pedagang dan tengkulak. Persoalan 
klasik tersebut dapat diatasi melalui KSD sebagai upaya meningkatkan pengelolaan potensi 
unggulan untuk berkembang dan mencapai skala ekonomi. Beberapa kegiatan yang dapat 
dikembangkan adalah melalui pengelompokan (klusterisasi) setiap jenis komoditas unggulan. 
 

(4) Keterkaitan antar wilayah  
Melalui KSD setiap desa dapat secara bersama-sama merencanakan, membangun dan 
mengembangkan kebutuhan infrastruktur baik antardesa maupun infrastruktur yang 
menghubungkan desa ke pusat pertumbuhan. Konektivitas tersebut akan menjadikan desa 
mempunyai daya tarik sehingga mendorong mengalirnya investasi. Beberapa infrastruktur 
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yang dapat dibangun melalui KSD diantaranya adalah pembangunan sarana dan prasarana 
perhubungan, transportasi, energi, dan telekomunikasi.  
 

(5) Meningkatkan kualitas pelayanan publik 
KSD yang dilandasi dengan prinsip-prinsip kerja sama dapat mewujudkan pelayanan yang 
baik. Tuntutan pelayanan di bidang investasi, pengelolaan sumber daya, jasa keuangan, dan 
administrasi pemerintahan menjadikan desa mempunyai daya tarik investasi dan menciptakan 
daya saing. 
 

(6) Membentuk pusat pertumbuhan ekonomi baru (new economic growth) 
Berkembangnya aktivitas usaha ekonomi, peningkatan pelayanan publik sebagai dampak 
pelaksanaan KSD, pada akhirnya akan mendorong terwujudnya desa-desa yang bekerja sama 
menjadi embrio atau pusat pertumbuhan baru. Sebagai pusat aktivitas ekonomi produktif, 
pusat jasa keuangan, dan perdagangan akan berdampak terhadap penciptaan perluasan 
kesempatan kerja dan peluang usaha sehingga mempercepat peningkatan kesejahteraan 
masyarakat desa.  
 

(7) Menghilangkan ego daerah  
Melalui kerja sama tersebut, kecenderungan “ego daerah” dapat dihindari, dan visi tentang 
kebersamaan sebagai suatu bangsa dan negara dapat tumbuh. Di masa mendatang, kerja sama 
antar pemerintah daerah harus dilihat sebagai suatu kebutuhan penting yang tidak terelakkan. 
Untuk itu harus ada upaya yang sistematis dan berkesinambungan dari pihak pemerintah untuk 
memperkenalkan, mendorong dan menginstitusionalisasikan kerja sama antara daerah agar 
pemerintah daerah terbiasa melakukannya dan dapat mengambil manfaatnya.  

 
Prinsip Kerja Sama Desa 
 
Salah satu kunci keberhasilan adalah apabila pihak (desa-desa, pihak ke tiga) yang sepakat 
melakukan kerja sama taat dan berkomitmen terhadap prinsip dan asas yang disepakati. Tanpa 
dilandasi ketaaatan terhadap keduanya, menjadikan para pihak saling curiga, tidak transparan serta 
mengambil manfaat dan keuntungan secara sepihak.  
 
Prinsip KSD mencakup prinsip universal dan khusus. Prinsip universal yaitu prinsip good 
governance yang mengandung muatan nilai transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efisiensi, 
efektifitas, dan consensus. Prinsip khusus KSD yang dapat digunakan sebagai acuan adalah 
sebagai berikut: 
 
(1) Dibentuk melalui pendekatan dari bawah melalui inisiasi lokal dengan menggunakan prinsip 

3K (komunikasi, kerja sama dan koordinasi). 
(2) Dibangun untuk kepentingan umum. 
(3) Kerja sama tidak bersifat hirarkis melainkan merupakan jejaring kelembagaan. 
(4) Keterikatan yang dijalin didasarkan kebutuhan. 
(5) Kerja sama harus saling memperkuat. 
(6) Kerja sama dibangun harus saling percaya, menghargai, saling memahami.  

 
Dalam kerangka KSD, selain prinsip universal dan khusus sebagaimana yang telah diuraikan 
sebelumnya, maka asas-asas dalam pengaturan desa yang diamanatkan dalam Pasal 3 UU No 
6/2014 merupakan prinsip yang harus menjadi sandaran para pihak dalam melaksanakan KSD. 
Secara tegas dalam pasal tersebut mengamanatkan pengakuan terhadap hak asal usul, kewenangan 
desa maupun keragaman setiap desa.  
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UU No 6/2014 Pasal 3 

 

Pengaturan Desa berasaskan: 

a. Rekognisi; b. subsidiaritas; c. keberagaman; d. kebersamaan; e. kegotongroyongan; f. 
kekeluargaan; g. musyawarah; h. demokrasi; i. kemandirian; j. partisipasi; k. kesetaraan; 
l. pemberdayaan; dan m. keberlanjutan. 

 

 
Apa Saja Yang Dapat Dikerjasamakan? 
 
Kerja sama desa merupakan satu pilar penting untuk menjawab dan mewujudkan tujuan 
pembangunan desa sendiri, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan. 
Ruang lingkup KSD merupakan kegiatan atau aktivitas yang telah disepakati dan menjadi obyek 
kerja sama. Aspek penting yang menjadi batasan lingkup KSD adalah terkait dengan upaya 
pencapaian tujuan pembangunan desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 96 Tahun 
2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa, kerja sama ini dapat 
dilakukan dalam 4 bidang, yaitu: pemerintahan desa; pembangunan desa; pembinaan 
kemasyarakatan desa; dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun beberapa contoh kegiatan 
yang potensial untuk dikerjasamakan antardesa sebagai berikut: 
 
(1) Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh desa guna mencapai nilai ekonomi yang 

berdaya saing; 
(2) Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat 

antardesa; 
(3) Bidang keamanan dan ketertiban; 
(4) Pemberdayaan masyarakat antardesa; 
(5) Peningkatan pelayanan pendidikan; 
(6) Kesehatan; 
(7) Sosial budaya; 
(8) Pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian 

lingkungan; 
(9) Pekerjaan umum; 
(10) batas desa; 
(11) lain-lain kerja sama yang menjadi kewenangan desa. 
 
Kelembagaan Kerja Sama Desa 
 
Kerja sama desa yang dilembagakan dengan pembentukan Badan Kerja Sama Antardesa (BKAD) 
maupun non/tanpa BKAD dapat mengembangkan kegiatan pembangunan desa, seperti bisnis 
pengembangan ekonomi produktif berbasis komoditas unggulan sesuai dengan kewenangan yang 
dimilikinya. Kerja sama antardesa (kolaborasi desa) sebagai hak yang dimiliki desa merupakan 
alternatif untuk mewujudkan desa maju dan berdaya saing dalam upaya meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan desa sebagaimana 
diamanatkan UU Desa Pasal 78 ayat (1), yaitu pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan, kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan dasar, sarana 
prasarana, ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam. 
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Kerja sama desa pada hakekatnya merupakan salah satu pilihan bagi desa untuk mempercepat 
pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan melalui optimalisasi sumber daya wilayah. 
Kesadaran untuk melakukan kolaborasi merupakan salah satu indikasi yang mencerminkan bahwa 
pengelolaan kelimpahan sumber daya tidak optimal dan efisien apabila dikelola secara parsial. 
Selain itu kapasitas sumber daya manusia sebagai subyek pembangunan (pengelola), dan teknologi 
sangat terbatas.  
 
Pada prinsipnya, masyarakat dan pemerintah desa yang melakukan kerja sama di dalam prosesnya 
mengedepankan peran aktif masyarakat desa melalui musyawarah desa. Melalui ruang partisipasi 
masyarakat desa akan menghasilkan pilihan-pihan: obyek kerja sama, mekanisme kerja sama, 
organisasi yang semuanya merupakan hasil kesepakan dan merupakan kebutuhan masyarakat 
desa. 
 
Berdasarkan proses tersebut di atas, payung hukum pelaksanaan KSD tidak saja terbatas pada 
kekuatan peraturan perundangan, tetapi juga di dalam implementasi berlandaskan pada prinsip-
prinsip dan aspirasi masyarakat. Ruang lingkup pelaksanaan KSD diatur melalui peraturan 
bersama kepala desa sebagaimana diatur dalam PP Nomor 43/2014 Tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 
 

 

PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 143 ayat (4) 

 

Ruang lingkup kerja sama 

a. Bidang kerja sama 

b. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama 

c. Jangka waktu 

 

 
Dari aspek organisasi, dalam pelaksanaan KSD jika dibutuhkan dapat membentuk 
Lembaga/Badan Kerja Sama Antardesa (BKAD) yang pembentukannya diatur melalui 
Peraturan Bersama Kepala Desa (PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 14 ayat (4)). Untuk pelayanan 
usaha antardesa, dapat dibentuk BUM Desa yang dimiliki oleh dua desa atau lebih yang melakukan 
kerja sama (Pasal 92 UU 6/2014). 
 
 

PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 14 ayat (4) 

Badan kerja Desa terdiri dari:  

a. Pemerintah Desa;  
b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;  
c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;  
d. Lembaga Desa lainnya.  
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Pembentukan kelembagaan dalam wujud BKAD maupun non BKAD dalam pelaksanaan KSD 
yang dilakukan melalui musyawarah desa merupakan alternatif untuk mendapatkan figur yang 
mempunyai komitmen dan tanggung jawab serta mencerminkan keterwakilan masyarakat dan 
pemerintah desa. Dengan kriteria tersebut diharapkan KSD mampu mewujudkan tujuan dan 
sasaran pembangunan desa baik ditinjau dari aspek kesejahteraan mapun daya saing wilayah. 
 
Apa Saja Jenis Kerja Sama Desa? 
 
KSD terdiri atas dua jenis yaitu kerja sama antar desa dan kerja sama dengan pihak ketiga. 
Pengertian masing-masing jenis dijelaskan berikut ini.  
 
Kerja Sama Antardesa. Kerja sama antardesa dapat dilakukan antara desa dengan desa dalam 1 
(satu) kecamatan; dan desa dengan desa di lain kecamatan dalam satu kabupaten/kota. Apabila 
desa dengan desa di lain kabupaten dalam 1 (satu) provinsi mengadakan kerja sama maka harus 
mengikuti ketentuan kerja sama antardaerah. 
 

 
 
Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga. Kerja sama desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk 
mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan 
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pihak 
ketiga adalah lembaga, badan hukum dan perorangan di luar pemerintahan desa. Pihak ke tiga 
dapat berupa instansi pemerintah atau swasta maupun perorangan sesuai dengan obyek yang 
dikerjasamakan. Khusus untuk keperluan kerja sama dalam rangka pendampingan desa diatur 
dengan Permendesa No 3/2015. 
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Bagaimana Tata Cara Kerja Sama Desa? 
 
Kerja Sama Antardesa 
 
Tahapan kerja sama antardesa dapat dibagi menjadi 6 jenjang, meliputi: 1) persiapan; 2) 
penawaran; 3) penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa; 4) penandatanganan; 5) 
pelaksanaan; dan 6) pelaporan. 
 

 
 
Hal pertama yang harus disiapkan oleh kepala desa adalah inventarisasi bidang/potensi yang akan 
dikerjasamakan. Setelah dipetakan potensi yang akan dikerjasamakan kemudian disusun dalam 
skala prioritas dan dibahas dalam musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD. Dalam 
musyawarah desa tersebut dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja 
sama. Apabila hasil musyawarah bersepakat untuk melakukan kerja sama, maka potensi/bidang 
yang akan dikerjasamakan tersebut harus dicantumkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa. Hal 
terakhir yang dilakukan dalam tahap persiapan adalah melengkapi data dan informasi berkenaan 
dengan bidang/potensi yang akan dikerjasamakan. 

 
Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga Atas Prakarsa Desa 
 
Tahapan kerja sama dengan pihak ketiga atas prakarsa desa dapat dibagi menjadi 6 jenjang, 
meliputi: 1) persiapan; 2) penawaran; 3) penyusunan Perjanjian Bersama; 4) penandatanganan; 5) 
pelaksanaan; dan 6) pelaporan. 
 

 
a. Persiapan 
 
Hal pertama yang harus disiapkan oleh kepala desa adalah inventarisasi bidang/potensi yang akan 
dikerjasamakan. Setelah dipetakan potensi yang akan dikerjasamakan kemudian disusun dalam 
skala prioritas dan dibahas dalam musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD. Dalam 
musyawarah desa tersebut dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja 
sama. Apabila hasil musyawarah bersepakat untuk melakukan kerja sama, maka potensi/bidang 
yang akan dikerjasamakan tersebut harus dicantumkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa. Hal 
terakhir yang dilakukan dalam tahap persiapan adalah melengkapi data dan informasi berkenaan 
dengan bidang / potensi yang akan dikerjasamakan dan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan 

PelaporanPelaksanaanPenandatangan

Penyusunan 
Rancangan 
Peraturan 
Bersama

PenawaranPersiapan

PelaporanPelaksanaanPenandatangan
Penyusunan 

Perjanjian 
Bersama

PenawaranPersiapan
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Kerja (KAK). Dalam hal penyusunan KAK harus mempertimbangkan analisis manfaat dan biaya 
kerja sama yang terencana serta berpedoman pada Peraturan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang 
Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota terkait potensi desa yang akan dikerjasamakan. 
 
b. Penawaran 
 
Pemerintah desa menawarkan rencana kerja sama kepada pihak ketiga dengan melampirkan 
dokumen KAK. Setelah Kepala Desa menerima penawaran kerja sama dari pihak ketiga, 
selanjutnya BPD berkewajiban untuk menyelenggarakan musyawarah desa guna menyepakati atau 
tidak menyepakati untuk kerja sama. Hasil mufakat dalam musyawarah desa selanjutnya 
menetapkan pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama. 
 
c. Penyusunan Rancangan Perjanjian Bersama  
 
Pemerintah Desa menyiapkan rancangan Perjanjian Bersama dengan pihak ketiga dan wajib 
dikonsultasikan dengan masyarakat desa saat musyawarah desa. Apabila kerja sama yang akan 
dilakukan terkait dengan tata ruang, pungutan, organisasi, serta berhubungan dengan pembebanan 
di dalam APB Desa maka rancangan peraturan bersama wajib dikonsultasikan kepada bupati/wali 
kota melalui camat untuk mendapatkan masukan. Kepala Desa menerima masukan paling lambat 
20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan tersebut oleh camat. Apabila 
dalam batas waktu dimaksud tidak ada masukan, maka Kepala Desa menetapkan rancangan 
menjadi Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga untuk disepakati bersama. 
 
d. Penandatanganan 
 
Kepala Desa menandatangani Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga paling 
lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati yang disaksikan oleh camat atas nama 
bupati/wali kota. 
 
e. Pelaksanaan 
 
Melaksanakan dan menatausahakan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Bersama 
oleh Pemerintah Desa serta Pihak Ketiga. 
 
f. Pelaporan 
 
Kepala Desa wajib melaporkan hasil pelaksanaan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan 
Pihak Ketiga kepada BPD dengan tembusan bupati/wali kota melalui camat yang dilengkapi 
dokumen terkait kerja sama dengan pihak ketiga. 
 
Kerja Sama Atas Prakarsa Pihak Ketiga 
 
Langkah-langkah kerja sama atas prakarsa pihak ketiga meliputi: 
a. Pihak ketiga dapat memprakarsai rencana kerja sama dengan desa sesuai dengan bidang 

dan/atau potensi desa ; 
b. Pihak ketiga menyampaikan penawaran rencana kerja sama kepada pemerintah Desa; 
c. Pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerja sama tersebut kepada BPD untuk 

dibahas dalam Musyawarah Desa; 
d. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah pemerintah Desa menyampaikan 

penawaran rencana kerja sama dari pihak ketiga; dan 
e. Hasil Musyawarah Desa menetapkan pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama. 
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Hasil Kerja Sama Desa 
 
Hasil pelaksanaan kerja sama desa dapat berupa uang maupun barang. Bila berupa uang maka 
merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke rekening kas desa. Namun bila hasilnya berupa 
barang, maka otomatis menjadi aset desa. Hasil kerja sama tersebut wajib hukumnya digunakan 
untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat desa. 
 
Kapan Berakhirnya Kerja Sama Desa? 
 
Kerja sama desa dapat berakhir sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan berpedoman pada 
ketentuan peraturan perundang-undangan, secara rinci diuraikan sebagai berikut: 
(1) terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam kesepakatan atau 

perjanjian; 
(2) tujuan kesepakatan atau perjanjian telah tercapai; 
(3) terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan kesepakatan atau perjanjian kerja sama tidak 

dapat dilaksanakan; 
(4) salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan kesepakatan atau perjanjian; 
(5) dibuat kesepakatan atau perjanjian baru yang menggantikan kesepakatan atau perjanjian lama; 
(6) bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 
(7) objek kesepakatan atau perjanjian hilang; 
(8) terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, daerah, atau nasional; atau 
(9) berakhirnya masa kesepakatan atau perjanjian.    
 
Bagaimana Bila Terjadi Perselisihan? 
 
Setiap perselisihan yang terjadi dalam kerja sama desa mengedepankan prinsip musyawarah yang 
dilandasi semangat kekeluargaan. Bila perselisihan terjadi dalam satu wilayah kecamatan maka 
penyelesaiannya difasilitasi oleh Camat. Bila terjadi dalam satu daerah kabupaten/kota maka 
difasilitasi oleh Bupati/Walikota. Penyelesaian perselisihan bersifat final dan ditetapkan dalam 
berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelisihan 
perselisihan. Bila tidak didapatkan titik temu permasalahan, maka dapat diselesaikan melalui 
arbitrase sesuai aturan perundangan.  
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BAB II 

PRAKTIK BAIK: INISIASI KERJA SAMA DESA DALAM 
PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN 

 
 
Hutan sebagai salah satu aset desa, hendaknya dikelola secara arif dan bijaksana, mengingat hutan 
merupakan sumber keanekaragaaman hayati yang penting bagi kelangsungan hidup manusia, baik 
secara ekologis, sosial, budaya, maupun secara ekonomi. Agar dalam pemanfaatannya 
memberikan maslahat bagi masyarakat tanpa mengancam kelestariannya, maka pemerintah 
menerbitkan aturan mengenai perhutanan sosial lewat Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: 
P.83/MENLHK.SETJEN/KUM.1/10/2016. Perhutanan sosial didefinisikan sebagai sistem 
pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan 
adat yang dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan 
kesejahteraannnya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. Bentuk pelaksanaan 
perhutanan sosial ini dapat berupa Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, 
Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan.  
 
Dalam rencana pemberdayaan masyarakat salah satu isu yang mengemuka adalah aspek 
kelembagaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Kurangnya peran dan sinergitas antardesa 
dalam kawasan hutan mengakibatkan terjadinya tumpang tindih dan atau kesenjangan kegiatan 
yang nantinya bermuara kepada kegiatan yang tidak efektif dan efesien. Disamping itu juga 
berimbas kepada sulit terciptanya komitmen bersama dalam mengembangkan potensi sumber daya 
hutan secara optimal yang akan mengancam pada lambatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat. 
 
Praktik baik telah dilakukan oleh beberapa desa di lereng Gn Merapi. Desa-desa tersebut bekerja 
sama dalam pengurangan resiko bencana, kerja sama desa-desa di sepanjang Daerah Aliran Sungai 
(DAS) dalam pelestarian sumber daya hutan dan air, kerja sama dalam meningkatkan usaha 
ekonomi  (Wibowo, 2017). Pengalaman kerja sama desa di Gn Merapi memperlihatkan pentingnya 
kerja sama antardesa yang berada dalam suatu kawasan tertentu, salah satunya kawasan rawan 
bencana seperti lereng Gn Merapi. Kawasan berbasis sumber daya alam perlu dilestarikan dan 
dikelola secara harmoni antardesa.  
 
Praktik baik kerja sama desa dapat dilihat pada kawasan Hutan Bontolojong, Kecamatan Rumbia, 
Kabupaten Jeneponto. Hutan merupakan urat nadi kehidupan masyarakat desa. Aktivitas 
masyarakat sudah sejak lama bergantung pada hutan. Lahirnya Permen Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan No. P. 83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial membawa 
harapan baru bagi masyarakat. Peluang masyarakat untuk mengelola hutan secara lestari lewat 
perhutanan sosial melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) terbuka lebar. Maka lahirlah 
gagasan untuk mengajukan proposal HKm dengan dukungan dari Mahasiswa KKN Tematik Desa 
Membangun Universitas Hasanuddin.  
 
Beberapa praktik baik dalam kerja sama desa dapat dilihat dalam penjelasan di bawah ini. 
 
2.1 Gagasan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan di Desa Ujung Bulu  
 
Desa Ujung Bulu merupakan salah satu desa di Kabupaten Jeneponto (Sulawesi Selatan), dengan 
luas desa mencapai 666,12 Ha. Desa ini meliputi 7 (tujuh) dusun, yaitu: Dusun Bonto Manai, 
Dusun Bonto Jai, Dusun Kambutta Toa, Dusun Kayu Colo, Dusun Bungayya, Dusun 
Panakkukang, dan Dusun Balewang. Jumlah penduduk desa sebanyak 807 KK (2.382 jiwa). 
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Sebagian besar penduduk desa bekerja di bidang pertanian. Tingkat kemiskinan penduduk desa 
sangat tinggi. Sebanyak 53% dari total penduduk (KK) tergolong miskin dan sangat miskin.   
 
Desa Ujung Bulu terletak dalam kawasan hutan yang sangat kaya  dengan biodiversity, seperti 
seperti bambu, rotan, lebah hutan, binatang langka (ayam hutan, elang, anoa). Dalam kawasan 
hutan juga terdapat objek wisata seperti seperti mata air yang berlimpah, gua kelelawar, 
pegunungan Lompo Battang dan pendakian Bonto Lojong. Namun sumber daya hutan tersebut 
belum dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan penduduk karena merupakan hutan 
lindung. 
 

Profil Desa Ujung Bulu, Kecamatan Rumbia – Kab. Jeneponto Tahun 2015 
Profil Desa Deskripsi 

Lokasi Luas desa: 666,12 ha  

Wilayah desa Struktur desa: 7 dusun (subvillage) - Dusun Bonto Manai, Dusun 
Bonto Jai, Dusun Kambutta Toa, Dusun Kayu Colo, Dusun 
Bungayya, Dusun Panakkukang, Dusun Balewang. 

Status Desa Desa di kawasan hutan (hutan lindung)  

Wilayah hutan Kaya akan biodiversity, seperti bambu, rotan, lebah hutan, 
binatang langka (ayam hutan, elang, anoa) 

Terdapat objek wisata seperti mata air yang berlimpah, gua 
kelelawar, pegunungan Lompo Battang dan pendakian 
Bontolonjong  

Sumber daya hutan belum dimanfaatkan secara optimal untuk 
kesejahteraan penduduk karena merupakan hutan lindung.  

Penduduk 807 KK 

Kesejahteraan 
penduduk 

Sangat miskin (12%), miskin (41%), cukup (35%), kaya (12%) 

Sumber: RPJM-Des Year 2016-2021, Desa Ujung Bulu   
 
Berdasarkan identifikasi kebutuhan, Tim KKN Universitas Hasanuddin tahun 2016 mengusulkan 
gagasan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dengan kegiatan agroforestry dan ekoturisme, dan telah 
disampaikan kepada Kepala Desa Ujung Bulu. Bersama-sama Tim 11 (Tim Perencanaan Desa), 
Tim KKN UNHAS, dan warga desa mendiskusikan gagasan hutan kemasyarakatan tersebut, dan 
mengusulkan agar gagasan tersebut dimasukan dalam rencana pembangunan desa. Untuk 
mendukung rencana tersebut, Tim KKN UNHAS menyusun proposal hutan kemasyarakatan 
tersebut (Universitas Hasanuddin, 2016). 
 
Hutan Kemasyarakatan (HKm) dimaknai sebagai hutan negara yang pemanfaatan utamanya 
ditujukan untuk memberdayakan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Pemberdayaan 
masyarakat setempat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat 
setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui 
pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan 
masyarakat setempat (Permen LHK No: P.83/MENLHK.SETJEN/KUM.1/10/2016). 
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Usulan Hutan Kemasyarakatan di Desa Ujung Bulu 
Butir-butir HKm Deskripsi 

Objek Hutan Kemasyarakatan (agroforestry dan 
ekoturisme) 

Lokasi Dusun Bontomanai, Desa Ujung Bulu 
Luas area 74,966 Ha 
Organisasi bertanggung jawab Kelompok Tani Pengelola Hutan Kemasyarakatan 

Bonto Lojong 
Sumber: Laporan KKN Tematik Desa Membangun, 2016. 
 
 
2.2 Kerja Sama Antardesa di Kecamatan Rumbia Dalam Pengelolaan 

Kawasan Hutan Kemasyarakatan Bonto Lojong 
 
Pengelolaan HKm Bonto Lojong 
 
Berdasarkan data Podes 2008, pada Kecamatan Rumbia (Kab Jeneponto), terdapat sejumlah desa 
yang tergolong berada dalam kawasan hutan, yaitu: Bontomanai, Rumbia, Lebang Manai, Lebang 
Manai Utara, Pallantikang, Bonto Cini, Bontotiro, Kassi, Loka, Tompobulu, Ujung Bulu, dan 
Jenetallasa. Penduduk desa-desa tersebut umumnya bekerja di pertanian, yang menjadi sumber 
penghasilan utama. Tanaman pangan merupakan sumber penghasilan utama dari pertanian.  
 

Desa di Dalam dan Sekitar Kawasan Hutan Menurut Podes 2008 
di Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto – Sulawesi Selatan 

Desa 

Keterangan Desa di Kawasan Hutan 

Luas 
Wilayah 

Kepadatan 
penduduk per 

km2 

Sumber 
Penghasilan 

Utama 

Sumber 
Penghasilan 

Utama Pertanian 
Bontomanai 692 329 Pertanian Tanaman Pangan 
Rumbia 625 475 Pertanian Tanaman Pangan 
Lebang Manai 465 491 Pertanian Tanaman Pangan 
Lebang Manai Utara 305 424 Pertanian Tanaman Pangan 
Pallantikang 591 312 Pertanian Tanaman Pangan 
Bonto Cini 323 329 Pertanian Tanaman Pangan 
Bontotiro 259 715 Pertanian Tanaman Pangan 
Kassi 597 411 Pertanian Tanaman Pangan 
Loka 334 510 Pertanian Tanaman Pangan 
Tompobulu 539 309 Pertanian Tanaman Pangan 
Ujung Bulu 350 671 Pertanian Perkebunan 
Jenetallasa 750 204 Pertanian Perkebunan 

Sumber: Identifikasi Desa di Dalam dan Sekitar Kawasan Hurtan  (Departemen Kehutanan dan 
Badan Pusat Statistik, 2009)  
 
Hutan Kemasyarakatan Bonto Lojong yang diusulkan Tim KKN Tematik Desa Membangun 
UNHAS tahun 2016, merupakan bagian dari suatu sistem kawasan hutan, sehingga pengelolaan 
kegiatan agroforestry dan ekoturisme yang diusulkan perlu dilaksanakan melalui program terpadu 
agar berkelanjutan, mengingat kawasan hutan tersebut merupakan sumber penghidupan 
masyarakat di desa-desa dalam kawasan hutan. Kawasan hutan lindung mempunyai nilai sangat 
penting bagi masyarakat baik untuk kesejahteraan masyarakat maupun kelestarian hutan, sehingga 
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upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya hutan sebagai sumber penghidupan perlu terus 
menerus dilakukan. 
 
Pengembangan Kawasan Ekowisata Rumbia 
 
Inisiasi kerja sama desa dilakukan di 3 desa lokasi KKN, yaitu Desa Ujung Bulu, Desa Tompo 
Bulu, dan Desa Jenetalassa. Kerja sama desa ini mengusung tema Pengembangan Kawasan 
Ekowisata Rumbia. Berdasarkan hasil identifikasi mahasiswa KKN selama masa observasi lapang 
didapatkan potensi pengembangan wisata yang belum tergarap, antara lain: Air Terjun Birta Ria 
di Desa Tompo Bulu, Hutan Pinus di Desa Jenetalassa, dan Bukit Bontolojong di Desa Ujung 
Bulu. Disamping itu terdapat beberapa potensi pendukung wisata, antara lain: akomodasi, 
cinderamata, dan atraksi wisata.  
 

Potensi Wisata Alam di Lokasi KKN Tematik Desa Membangun Kecamatan Rumbia 
Kabupaten Jeneponto 

 
 
Potensi-potensi wisata yang ada di lokasi KKN kemudian dipetakan oleh mahasiswa ke dalam 
pengembangan wisata yang terintegrasi untuk diusulkan menjadi usulan rencana kerjasama 
antardesa. Temuan mahasiswa ini kemudian dikomunikasikan kepada pemerintah desa dan 
masyarakat di masing-masing desa melalui forum pembahasan rencana program kerja untuk 
mendapatkan kesepakatan dari masyarakat.   
 

Hasil Pemetaan Pengembangan Kawasan Ekowisata Rumbia 

 
 
  

Attractions
• Air Terjun Bertaria (Desa Tompo Bulu)
• Bukit Bontolojong (Desa Ujung Bulu)
• Hutan Pinus (Desa Jenetalassa)

Food and Beverages
• Dodol Cabe (Desa Tompo Bulu)
• Dodol Tomat, Bawang goreng, Kopi, Sayuran (Desa 

Jenetalassa)
• Kopi Turatea (Desa Ujung Bulu)

Events
• Petik Sayuran (Desa Jenetalassa)
• Musik Hadroh (Desa Tompo Bulu)
• Tracking Bukit Bontolojong (Desa Ujung Bulu)

Accomodation
• Guest House (Desa Tompo Bulu)
• Camping Ground (Desa Ujung Bulu)

Ekowisata Rumbia
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Untuk mengelola sumber daya hutan maka sangat penting untuk melakukan kerja sama 
antarmasyarakat desa dengan desa lainnya yang berada pada kawasan hutan tersebut. Kepentingan 
kesejahteraan dan kesadaran lingkungan perlu disosialisasikan sebagai suatu kesatuan perspektif. 
Melalui kerja sama ini, permasalahan yang dihadapi desa dalam pengelolaan hutan 
kemasyarakatan dapat diatasi dengan baik, dan tidak menimbulkan konflik antarwarga desa.  
Pengaturan dan pengorganisasian pengelolaan hutan kemasyarakatan memerlukan keterlibatan 
masyarakat secara aktif. 

 
Peta Hasil Identifikasi Desa Dalam Kawasan Hutan Kab Jeneponto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Sumber: Identifikasi Desa di Dalam dan Sekitar Kawasan Hutan  (Dephut dan BPS, 2009)  

 
Gambaran di atas merupakan salah satu contoh inisasi kerjasama antar desa yang dapat dirintis 
melalui KKN dan diharapkan dilanjutkan oleh perguruan tinggi dalam bentuk program penelitian 
dan pengabdian masyarakat oleh dosen. 
 
Melalui kerja sama antardesa, khususnya pada desa-desa di kawasan hutan diharapkan dapat 
menjadi salah satu pendekatan dalam meningkatkan kemampuan masyarakat dalam 
memanfaatkan sumber daya hutan secara harmonis baik dengan alam maupun antar-warga desa. 
Pendekatan kerja sama antardesa di kawasan hutan mempunyai potensi untuk diletakkan dalam 
konteks pembangunan desa dan kawasan pedesaan dan kehutanan. Pengembangan Hutan 
Kemasyarakatan Bonto Lojong disarankan dapat dirintis sebagai kerja sama antardesa yang berada 
pada kawasan tersebut, atau berpotensi terkena dampak dari aktivitas hutan kemasyarakat tersebut 
agar terwujud kehidupan yang saling mendukung antar warga desa. 
 
Kerja sama desa tidak hanya menyangkut aspek formal berupa nota kesepakatan kerja sama 
antardesa atau dengan pihak lain. Kerja sama desa juga mempunyai landasan lainnya yaitu aspirasi 
masyarakat desa. Disinilah letak esensi desa membangun. Aspirasi masyarakat desa menunjukkan 
adanya ruang interaksi sosial dalam kerja sama antardesa. KKN Tematik Desa Membangun 
mempunyai peluang besar dalam menumbuhkan aspirasi masyarakat terhadap kerja sama desa. 
 
  

JENETALLASA 
UJUNG BULU 

TOMPOBUL
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BAB III 

PENUTUP 
 
Kerja sama desa merupakan salah satu pilihan masyarakat desa untuk mendorong terwujudnya 
kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Di sisi lain, KSD merupakan salah satu indikator 
tumbuhnya pemahaman terhadap hak dan kewenangan yang dimiliki, pemahaman terhadap 
potensi sumber daya, tantangan yang dihadapi, serta solusi untuk  menjadikan desa berkembang 
dan mandiri. Implementasi KSD menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan yang 
mampu menekan ego kewilayahan dan mempunyai  tujuan untuk  mencapai kesejahteraan 
bersama. Gagasan HKm Bonto Lojong dan Ekowisata Rumbia yang dinisiasi oleh Mahasiswa 
KKN merupakan salah satu model pembangunan desa sekitar hutan secara berkelanjutan, baik 
secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks inilah KKN dengan tema Desa 
Membangun menjadi penting untuk memantik kesadaran kritis masyarakat akan pentingnya kerja 
sama desa. Perguruan tinggi dan mahasiswa berperan dalam menginisiasi dan mengispirasi 
pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan kerja sama desa. 
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