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• Masa pertanian, pra-industri dan industri

• Pola pikir linear berorientasi tugas

• Proses perubahan dilakukan tahap demi 
tahap (by design)

Masyarakat 
1.x

• Masyarakat berbasis pengetahuan (knowledge 
based society)

• Orang dihargai karena pengetahuannya

• Menciptakan sumber-sumber pengetahuan

• Pengetahuan diperoleh dengan mengelola 
informasi

Masyarakat 
2.x

• Perubahan berlangsung cepat

• Life cycles pengetahuan  berlangsung 
dalam tempo yang pendek

• Global

Masyarakat 
3.x

Tahap Perkembangan Masyarakat Menurut Moravec



Manajemen Pengetahuan = pengembangan alat, proses, sistem, struktur, dan kultur 

yang secara eksplisit meningkatkan kreasi, penyebaran dan pemanfaatan 

pengetahuan yang penting bagi pengambilan keputusan.

DATA

Sekumpulan fakta tentang 
kejadian yang bersifat 
obyektif/fakta yang tercatat

INFORMASI

Data yang dilengkapi 
dengan relevansi dan 
tujuan (makna)

PENGETAHUAN



Beberapa Masalah

1. Informasi tentang Desa kurang terpublikasi secara 
luas sehingga isu perdesaan masih terpinggirkan di 
ranah publik.

2. Potensi maupun produk unggulan desa tidak 
terpromosikan dengan maksimal.

3. Kebijakan yang dibuat Pemdes menyangkut tata 
kelola sumberdaya desa belum didukung basis data 
yang akurat dan lengkap.

4. Pelayanan publik yang dilakukan Pemdes masih 
lambat karena masih dilakukan secara manual.

5. Pemerintah Desa belum mampu melaksanakan 
keterbukaan informasi publik.







Kenapa SID?

1.   Dokumen-dokumen desa banyak yang tidak terselamatkan, 
baik disebabkan karena dimakan usia atau karena terkena
bencana, sehingga ada kebutuhan untuk mengubah bentuk
arsip dari hardcopy menjadi softfile; 

2.   Ada kebutuhan untuk memanggil/menemukan data secara
cepat; 

3.   Beberapa desa sudah pernah memulai dengan menggunakan
sistem yang berbayar, namun hal tersebut dirasa membebani
keuangan desa dan memiliki ketergantungan yang tinggi
dengan perusahaan penyedia jasa; 

4.   Banyaknya permintaan dari pemerintahan supra desa yang 
meminta data ke desa, namun tidak bisa dipenuhi dalam
waktu yang cepat. 



Pasal 82 UU No. 6 Tahun 2014

1. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi 

mengenai rencana dan pelaksanaan 

Pembangunan Desa. 

2. Pemerintah Desa wajib menginformasikan 

perencanaan dan pelaksanaan RPJMDesa, 

RKPDesa, dan APBDesa kepada masyarakat 

Desa melalui layanan informasi kepada umum 

dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa 

paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. 



Pasal 86 UU No. 6 Tahun 2014

1. Desa berhak mendapatkan akses informasi 
melalui sistem informasi Desa yang 
dikembangkan oleh Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota. 

2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib 
mengembangkan sistem informasi Desa dan 
pembangunan Kawasan Perdesaan. 

3. Sistem informasi Desa meliputi fasilitas perangkat 
keras dan perangkat lunak, jaringan, serta 
sumber daya manusia. 



4. Sistem informasi Desa meliputi data Desa, data 

Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta 

informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan 

Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan. 

5. Sistem informasi Desa dikelola oleh Pemerintah Desa 

dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua 

pemangku kepentingan. 

6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan 

informasi perencanaan pembangunan 

Kabupaten/Kota untuk Desa. 



Pengertian

• Sebuah aplikasi yang membantu
pemerintah desa dalam
mendokumentasikan data-data milik
desa guna memudahkan proses
pencarian dan pemanfaatannya

Arti 
Sempit

• Suatu rangkaian/sistem (baik
mekanisme, prosedur hingga
pemanfaatan) yang bertujuan untuk
mengelola sumber daya yang ada di
desa

Arti 
Luas



Tujuan

1. Masyarakat dan Pemdes mampu 
menyebarluaskan isu-isu perdesaan melalui 
website desa berdomain desa.id;

2. Masyarakat dan Pemdes mampu mempromosikan 
potensi dan produk unggulan desa melalui website 
desa;

3. Pemerintah Desa mampu mengambil kebijakan 
(contoh: Perdes) secara tepat karena merujuk 
basis data sumberdaya desa yang akurat;

4. Pemerintah Desa mampu menyelenggarakan 
pelayanan publik secara prima;



5. Pemerintah Desa mampu melaksanakan 
keterbukaan informasi publik (KIP);

6. Masyarakat desa dapat memantau rencana dan 
pelaksanaan pembangunan desa melalui sistem 
informasi desa;

7. Masyarakat dan Pemdes memiliki aplikasi/sistem 
yang mendukung pengelolaan informasi dan 
penyelenggaraan pelayanan publik yang 
berjalan dalam platform telepon pintar 
(smartphone). 



 Website adalah “Rumah” 
kita di internet, dimana orang
lain bisa mengunjunginya
kapan saja, menggunakan
komputer maupun gadget, 
seperti ponsel, tablet dll.

 Berfungsi sebagai media
publikasi dan interaksi.

 Bisa terhubung dengan media 
sosial, seperti facebook, 
twitter, youtube dll.

Website Desa



Konten Website Desa

Website Desa

Berita Desa

Potensi & 
Produk Desa

Laporan & 
Peraturan

Statistik Desa



Manfaat SID Berdasarkan Fungsi

Komponen Manfaat SID 

Pemerintahan - Memperbaiki kualitas pelayanan publik yang berbasis

kebutuhan di tingkat lokal. 

- Adanya ketersediaan data yang bisa dimanfaatkan

di tingkat lokal maupun supra desa. 

Pembangunan - Membantu proses perencanaan dan sebagai kekaya-

an data dalam menyusun dokumen perencanaan desa. 

- Mendorong transparansi dan akuntabilitas

pembangunan di tingkat desa. 

Pemberdayaan Mendorong partisipasi dan lahirnya inisiatif masyarakat

untuk terlibat dalam pembangunan desa. 



Manfaat SID Berdasarkan Aktor

Komponen Manfaat SID

Pemerintahan

Supra Desa

1.   Kemudahan dalam memperoleh data dan informasi desa. 

2.   Efisiensi anggaran SKPD pada komponen perjalanan dinas. 

3.   Efektifitas kerja. 

4.   Membantu proses perencanaan pembangunan di tingkat

kabupaten. 

Pemerintah Desa 1.   Ketersediaan data dan informasi secara lengkap dan tertata. 

2.   Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam urusan. 

administrasi kependudukan. 

3.   Membantu proses perencanaan pembangunan di tingkat desa. 

4.   Apabila SID bersifat online maka akan membantu dalam

mempromosikan desa. 

Masyarakat Desa 1.   Mendorong munculnya partisipasi masyarakat dalam.  

pembangunan di tingkat desa. 

2.   Menumbuhkan modal sosial. 



… Manfaat SID Berdasarkan Aktor

Komponen Manfaat SID

Lembaga-lembaga

Desa

1. Perumusan kebutuhan dan program kerja menjadi lebih

mudah karena ketersediaan data dan informasi yang mudah

diakses. 

2.    Membantu kerja-kerja kelembagaan baik sektoral maupun

spasial (kewilayahan). 

Pihak-pihak luar yg

berkepentingan

1. Membantu mempercepat pihak-pihak terkait yang 

membutuhkan data dan informasi tentang desa. 

2.    Pihak luar memiliki potret tentang kondisi desa yang bisa

diakses dengan mudah. 

3.    Apabila SID tersedia dalam bentuk online, maka akan 

membuka relasi antara pihak-pihak di luar desa dengan 

desa. 



Ruang/media 

Aspirasi Masy.

Pemanfaatan SID

Pemanfaatan SID

INFORMASI TRANSFORMASI
KOMUNIKASI 2 

ARAH

SINERGI ANTAR 

SISTEM

Dokumen dan

Databased Desa

Peningkatan

Pelayanan Publik

Integrasi

Databased

Dampak Tingkat 1

(Menginformasikan

& Mempengaruhi)

Dampak Tingkat 2

(Efektif, Efisien & 

Terjangkau)

Dampak Tingkat 3

(Partisipasi Warga

Terakomodir)

Dampak Tingkat 4

(Akurasi Data di

Setiap Jenjang)











































Kesimpulan

 SID sebagai sebuah sistem informasi tentang desa

telah menjadi kebutuhan penting bagi Pemerintah

Desa dalam melayani kepentingan warganya. 

 Kehadiran SID sangat menguntungkan Pemerintah

Desa, baik untuk kepentingan memperbesar

bargaining power terhadap Pemerintah Kabupaten

maupun untuk mengefektifkan serta

mengefisiensikan pelaksanaan kewenangan yang 

dimiliki oleh Pemerintah Desa. 




