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Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bekerja sama dengan Bank Dunia 
melaksanakan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). P3PD dengan sumber 
pembiayaan dari pinjaman Bank Dunia (Loan IBRD No. 8941-ID) sesuai Perjanjian (Loan Agreement), 
dimana PuslatSDM di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi bertanggung jawab sebagai salah satu Unit 
Pelaksana Pusat atau Central Project Implementation Unit (CPIU) pada komponen 2C.1. Pada komponen 
ini, PuslatSDM akan melakukan penguatan Akademi Desa adalah sebagai pusat pembelajaran masyarakat 
yang diharapkan mampu memberikan ruang berbagi pengetahuan (knowledge sharing) tentang 
pembelajaran dan inovasi, pembangunan di desa, serta kehidupan masyarakat desa dalam pemberdayaan 
potensi lokal dan pengembangan kearifan lokal di desa melalui materi-materi berbasis digital.  

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, 
Dan Transmigrasi kini mengundang perusahaan konsultan yang memenuhi syarat untuk menunjukkan 
minat mereka dalam menyediakan Jasa. Konsultan yang tertarik harus memberikan informasi yang 
menunjukkan bahwa mereka memiliki kualifikasi yang diperlukan dan pengalaman yang relevan untuk 
melakukan pekerjaan atau Jasa ini. Kriteria evaluasi seleksi adalah:  

1. Perusahaan memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konsultasi Non Konstruksi dengan Bidang
Telematika dan Jasa Studi, Penelitian dan Bantuan Teknik sublayanan Jasa Penelitian;

2. Perusahaan memiliki Surat Izin Usaha dengan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya dan Aktivitas
Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya;

3. Memiliki Akta Pendirian dan Akta Perubahan apabila ada, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Perusahaan dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahun 2020);

4. Laporan keuangan Perusahaan telah di audit Akuntan Publik Independen untuk 1 tahun terakhir (2020);
5. Memiliki pengalaman jasa konsultan non kontruksi bekerja sama dengan kementerian/lembaga, swasta

dan pemerintah daerah dalam kurun waktu 2 tahun terakhir;
6. Memiliki pengalaman di bidang sejenis di lingkungan pemerintahan maupun swasta dalam kurun

waktu 2 (dua) tahun dengan nilai kontrak minimal Rp. 400.000.000, - (Empat ratus juta rupiah);
7. Calon Penyedia Jasa harus mempunyai omzet tahunan dengan rata-rata peratahun sebesar Rp.

800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) selama 2 tahun sejak 1 Januari 2018 sampai dengan batas akhir
pemasukan penawaran.

Tenaga Ahli Utama tidak akan dievaluasi pada tahap ini dan oleh karena itu tenaga ahli /staf profesional 
tetap tidak perlu ditugaskan khusus untuk Jasa ini pada tahap ini.  

Konsultan harus memberikan perhatian khusus pada Bagian III, paragraf, 3.14, 3.16, dan 3.17 "Regulasi 
Pengadaan untuk Peminjam IPF" Bank Dunia Juli 2016, direvisi November 2017 dan Agustus 2018 
("Peraturan Pengadaan"), yang menjelaskan kebijakan Bank Dunia tentang benturan kepentingan.   

Konsultan dapat bermitra dengan perusahaan lain untuk meningkatkan kualifikasi mereka, tetapi harus 
menunjukkan dengan jelas apakah kemitraan tersebut dalam bentuk Joint Venture (Kerjasama usaha) 
dan/atau sub-konsultasi. Dalam hal Joint Venture (Kerjasama usaha), semua mitra dalam Joint Venture 
(Kerjasama usaha) akan bertanggung jawab tanggung renteng atas seluruh kontrak, jika dipilih. Kualifikasi 
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dan pengalaman sub-konsultan tidak akan dievaluasi pada setiap tahapan proses pemilihan jasa konsultansi 
ini. 

Konsultan akan dipilih sesuai dengan metode Seleksi Berdasarkan Kualifikasi Konsultan (CQS) yang 
ditetapkan dalam Peraturan Pengadaan. 

Konsultan yang berminat dapat memperoleh satu set dokumen Prakualifikasi melalui tautan 
berikut: https://bit.ly/DesainOnlineVideo serta informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui e-
mail yang tertera di bawah ini selama jam kerja 07.30 hingga 16.00 WIB. 

Pernyataan Minat harus disampaikan dalam bentuk tertulis melalui email ke alamat di bawah ini paling 
lambat tanggal 28 September 2021 pukul 12.00 WIB (GMT +7). 
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LATAR BELAKANG 

Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam 

berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, 

mandiri, sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan 

dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Hal tersebut 

menjadi salah satu pertimbangan penerbitan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa. Undang-undang ini berisikan pengaturan tentang Desa, yang antara lain bertujuan (a) 

mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi 

dan aset Desa guna kesejahteraan bersama, (b) membentuk Pemerintahan Desa yang 

profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab, (c) memajukan 

perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, dan 

(d) memperkuat masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan. Sejalan dengan hal 

tersebut, ditetapkan tujuan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat. 

Tujuan pembangunan Desa disebutkan pada Pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, 

yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia, serta 

penanggulangan kemiskinan. Tujuan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana 

disebutkan di dalam Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 adalah 

memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola 

Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, 

serta kesatuan tata ekonomi, dan lingkungan.  

 Untuk mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera dan desa yang mandiri, perlu 

dilakukan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam hal ini, Pasal 112 ayat (3) huruf b Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah mengamanahkan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat desa dengan meningkatkan 

kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. 

Pasal 127 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pun mengamanahkan 

pemberdayaan masyarakat desa dilakukan dengan menyelenggarakan peningkatan kualitas 

dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa. Selain itu, Pasal 128 ayat (1) 

mengamanahkan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dengan pendampingan 

secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Sehingga, dapat dikatakan ketiga peraturan 

tersebut mengamanahkan pemberdayaan masyarakat desa dilakukan melalui peningkatan 

kualitas dan kapasitas SDM masyarakat dan melalui pendampingan. Pendampingan 

masyarakat Desa sangat diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat mengingat perannya 

dalam pelaksanaan kaderisasi, pengorganisasian komunitas, serta pembelajaran sosial. 
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Diyakini, tujuan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana disebutkan dalam PP 43 Tahun 

2014 akan dapat tercapai jika dilakukan pendampingan secara efektif. Diharapkan, dengan 

diselenggarakannya peningkatan kualitas dan kapasitas (melalui pelatihan) dan 

pendampingan, maka SDM masyarakat desa akan dapat meningkat kapasitasnya dalam 

pendayagunaan potensi sumber daya yang ada, yang pada gilirannya dapat meningkatkan 

kesejahteraan diri dan memandirikan desa.  

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Desa 2020-2024, salah satunya adalah 

meningkatkan kapasitas SDM Perdesaan. Sejalan dengan prioritas pencapaian program 

pembangunan nasional (RPJMN 2019-2024), yakni Pembangunan SDM Unggul dengan 

strategi: 1) Peningkatan kapasitas sistem untuk mempercepat pembangunan pedesaan yang 

efektif dan efisien, 2) Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia, yaitu kompetensi teknis, 

metodologis, sosial, dan personal dalam rangka menyongsong revolusi industri 4.0, 3) 

Peningkatan kapasitas kelembagaan dari mulai desa sampai pusat, 4) Peningkatan kapasitas 

masyarakat pedesaan dalam pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, 5) Mengembangkan pendidikan berbasis keterampilan dan kewirausahaan, 6) 

Mengembangkan sistem pembelajaran berbasis online. 

Dalam rangka mengakselerasi kemandirian, kesejahteraan, dan peningkatan daya saing 

masyarakat desa menuju Indonesia 4.0, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi melalui Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Nomor 43 tahun 2018 telah meluncurkan program yang disebut dengan Akademi 

Desa 4.0. Akademi Desa 4.0 adalah sebuah ekosistem pembelajaran yang menyediakan 

metode pembelajaran berbasis digital yang mudah diakses masyarakat dalam meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia dan keterampilan masyarakat di desa. Akademi Desa sebagai 

pusat pembelajaran masyarakat (community center learning) yang diharap mampu 

memberikan ruang berbagi pengetahuan (knowledge sharing) tentang inovasi, 

pembangunan, dan kehidupan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk 

peningkatan kapasitas dan kualitas. Akademi Desa sebagai platform pembelajaran terstruktur 

dan masif memiliki 5 tujuan utama, di antaranya: 

1. Sebagai media masyarakat desa bersosialisasi, berbagi informasi, serta berinteraksi 

terkait pembelajaran masyarakat; 

2. Sebagai media pembelajaran mandiri berbasis kompetensi; menyediakan pelatihan 

yang terprogram baik dari pemerintah maupun lembaga terkait regulasi, organisasi, 

kelembagaan, dan potensi isu strategis kebutuhan masyarakat untuk mengakselerasi 

pembangunan tingkat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi; 
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3. Sebagai media pembelajaran mandiri berbasis komunitas; menjadi pusat pembelajaran 

masyarakat yang peer to peer learning memenuhi kebutuhan informasi, ide-ide, materi 

pembelajaran, inspirasi inovasi, yang bersifat praktis dengan konsep pembelajaran dari 

desa, untuk desa, guna menginspirasi masyarakat meningkatkan taraf kehidupannya; 

4. Menyediakan sertifikasi sebagai tolak ukur keberhasilan pembelajaran masyarakat; 

5. Memfasilitasi pemanfaat pembelajaran Akademi Desa untuk berkolaborasi dengan 

berbagai pemangku kepentingan terkait peningkatan kapasitas masyarakat desa, 

daerah tertinggal dan transmigrasi; 

Untuk itu, sejak tahun 2019 telah dibangun platform digital pembelajaran masyarakat 

dengan menggunakan website hosting www.akademidesa.kemendesa.go.id. Dengan 

disediakannya layanan pembelajaran secara daring ini sejak tahun 2019 diharapkan dapat 

mewujudkan peningkatan kualitas dan kapasitas masyarakat, yang pada gilirannya akan dapat 

meningkatkan kesejahteraan. Beberapa platform digital pendukung lainnya, termasuk di 

antaranya:  

1. YouTube Akademi Desa, https://www.youtube.com/c/MyAkademiDesa 

Merupakan platform yang menyimpan dan menayangkan video konten pembelajaran 

berbasis audio visual hasil produksi tayang Akademi Desa 4.0. Sampai saat ini Youtube 

menjadi platform yang berperan sebagai media edukasi, media pembangun brand 

image, media kampanye informasi. Peran ini diharap dapat menjadi lebih optimal 

terutama untuk menjadi media pendukung pembelajaran yang akan diampu oleh 

Platform utama Akademi Desa 4.0. Di dalam platform Youtube Akademi Desa, terdapat 

berbagai konten video yang menjadi konten andalan Akademi Desa 4,0 yakni: Kuliah 

Online yang dilaksanakan secara live pada setiap Jumat pukul 16.00-17.00 WIB dan 

Ngopi PSM yang diselenggarakan setiap Rabu pukul 13.00-15.00 WIB. 

2. Facebook, dengan alamat https://www.facebook.com/myakademidesa/ 

3. Instagram, dengan alamat https://www.instagram.com/myakademidesa/ 

4. Twitter, dengan alamat https://twitter.com/myakademidesa 

5. Whatsapp Bisnis, dengan nomor +62-811-9511-351 

Berdasar pada hasil kajian atas eksisting program Akademi Desa menunjukkan program 

tayang ini telah mendapat sambutan hangat di tengah masyarakat desa, namun begitu, masih 

ditemukan adanya kendalah khususnya pada issue platform, keluasan jangkauan tayangan 

pembelajaran,kemampuan website yang baru menyediakan pembelajaran yang bersifat 

pendidikan formal, dengan materi pembelajaran mayoritas berupa bentuk digital modul 

digital.  
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Dalam pemenuhan tujuan Akademi Desa 4.0 ini, Kementerian Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bekerja sama dengan Bank Dunia melaksanakan 

Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). P3PD dengan 

sumber pembiayaan dari pinjaman Bank Dunia (Loan IBRD No. 8941-ID) sesuai Perjanjian 

(Loan Agreement), dimana PuslatSDM bertanggung jawab sebagai salah satu Unit Pelaksana 

Pusat atau Central Project Implementation Unit (CPIU) pada komponen 2C.1. Pada komponen 

ini, PuslatSDM akan melakukan penguatan Akademi Desa adalah sebagai pusat pembelajaran 

masyarakat yang diharapkan mampu memberikan ruang berbagi pengetahuan (knowledge 

sharing) tentang pembelajaran dan inovasi, pembangunan di desa, serta kehidupan 

masyarakat desa dalam pemberdayaan potensi lokal dan pengembangan kearifan lokal di 

desa melalui materi-materi berbasis digital. Secara spesifik, di bawah program Akademi Desa 

akan dikembangan sebuah online video sharing platform (OVP) dimana masyarakat dapat 

mengakses materi video digital yang dapat menginspirasi mereka untuk meningkatkan 

penghidupan mereka dan sebagai sarana pendukung pembelajaran dan peningkatan 

kapasitas di desa. OVP yang akan digunakan adalah platform semacam dimana pengguna 

dapat mengunggah, memutar dan mengunduh berbagai macam video pembelajaran dan 

inovasi.  

Atas dasar hal tersebut, maka perancangan desain Platform utama Akademi Desa 4.0 

untuk menjadi media pembelajaran masyarakat (Community Centered Learning), dengan 

konsep knowledge sharing yang mengutamakan peer to peer learning sistem perlu dilakukan. 

Oleh karena itu, PIU PuslatSDM pada tahun anggaran 2021 mengadakan kegiatan Persiapan 

Pengembangan Desain Online Video Platform Akademi Desa 4.0. 

 

MAKSUD DAN SASARAN 

Maksud atas dilaksanakannya kegiatan Persiapan Pengembangan Platform Akademi 

Desa 4.0 adalah: 

1. Melaksanakan riset pengguna (user research) pengembangan Online Video Platform 

Akademi Desa 4.0 

2. Mempersiapkan desain arsitektur pengembangan Online Video Platform Akademi Desa 4.0 

Workshop 
Persiapan 

Tinjauan 
Pustaka 

Workshop 
Pembekalan 

Lapang 
Studi 

Lapang 
Workshop 

Pembahasan 
Desain 

Penyusunan 
Dokumen 

Hasil 

Workshop 
Finalisasi 

Gambar 1 Rangkaian Kegiatan Persiapan Pengembangan Desain Online Video Platform 
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3. Mempersiapkan platform yang akan dikembangkan menjadi website dan mobile apps yang 

mudah digunakan oleh masyarakat dalam pemanfaatannya.  

Sasaran kegiatan ini adalah tersedianya dokumen desain pengembangan arsitektur 

platform Akademi Desa 4.0 baik website maupun mobile apps yang akan diwujudkan dalam 

rangka menciptakan Akademi Desa menjadi Community Centered Learning untuk 

masyarakat desa.  

LANDASAN HUKUM 

1. Undang-Undang R.I. Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah menjadi 

Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009; 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 dan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah 

Tertinggal; 

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 

6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.12 Tahun 2014 tentang Pelatihan 

Calon Transmigran dan Masyarakat Transmigrasi; 

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 

Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa; 

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 

Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan 

Usaha Milik Desa; 

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 

Tahun 2016 tentang Pelatihan Masyarakat; 

10. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional 

Penggerak Swadaya Masyarakat; 

11. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 43 

tahun 2018 tentang Pembentukan Akademi Desa; 
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode 

dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan; 

13. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan; 

14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 

tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021; 

15. Loan Agreement Strengthening for Improved Village Service Delivery / Program 

Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) IBRD Loan No.8941-ID 

tanggal 30 Januari 2020; 

RUANG LINGKUP PEKERJAAN 
Pada Persiapan Pengembangan Desain Online Video Platform Akademi Desa 

4.0. Kegiatan ini akan dilakukan dengan rangkaian kegiatan: melakukan tinjauan pustaka, 

studi lapang, dan pendokumentasian hasil kajian. Penyusunan tinjauan pustaka dan 

gambaran umum OVP yang digunakan untuk pengembangan masyarakat termasuk 

karakteristik, jenis pengguna, manfaat bagi pengguna dan tantangan di tingkat desa. 

Kegiatan tinjauan pustaka ini menghasilkan dokumen concept note atau kerangka pemikiran 

riset. Studi Lapang akan berfokus pada penggalian kebutuhan masyarakat pada kebutuhan 

platform untuk sistem pembelajaran. Pada kegiatan ini, dilakukan user research dengan 

melakukan studi lapang di lokus desa terpilih. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini perlu 

didukung dengan adanya kegiatan konsolidasi. Konsolidasi merupakan rangkaian kegaitan 

berupa workshop yang merupakan penunjang terlanksananya Kegiatan Persiapan 

Pengembangan Desain Online Video Platform Akadeni Desa 4.0 (lihat gambar 1). 

1. FOKUS KEGIATAN PADA PERSIAPAN PENGEMBANGAN DESAIN ONLINE VIDEO 
PLATFORM AKADEMI DESA 4.0: STUDI LAPANG 

Melakukan studi lapang, termasuk penilaian kebutuhan dan analisis sentimen di tingkat 

komunitas untuk mengidentifikasi pola pikir dan kapasitas komunitas (1) sebagai penerima 

atau pengguna platform dan (2) sebagai kontributor video. User research akan dilakukan di 

Provinsi Maluku Utara, Jawa Timur dan Kalimantan Timur (di desa terpilih) dan 

berfokus pada mengobservasi dan memperoleh data langsung dari masyarakat desa tentang 

kebutuhan kompetensi (capacity gap) mereka, serta mengetahui kendala-kendala yang 

dihadapi masyarakat dalam mengakses media pembelajaran, baik secara teknologi maupun 

sosial. Mendokumentasikan proses dan hasil tahapan desain dan evaluasi serta menyusun 

rencana/roadmap implementasi sistem. 
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Model produk Online Video Platform bervariasi dalam skala dan rangkaian fitur, bisa 

berupa model white label yang dapat disesuaikan oleh organisasi atau agregator 

media/konten1  ataupun berupa OVP dengan yang dibuat dengan menggunakan opensource 

framework.2 Pemilihan platform akan mempertimbangkan aspek-aspek teknologi video 

platform seperti kustomisasi platform, akses, keamanan, analisis data, manajemen dan 

dukungan untuk pengguna, dan fitur fitur video platform seperti forum diskusi, manajemen 

metadata dan lain lain.  

Secara umum, rangkaian kegiatan ini akan menggunakan metode human centered design 

yang mempertimbangan target pengguna dalam mendesain platform dan informasi. Untuk 

studi lapang, secara khusus, berikut ini adalah pertanyaan panduan yang dapat digunakan: 

A. Pengguna dan persyaratan fungsional platform 

1. Siapa pengguna platform ini? Apa kompetensi inti dan pengembangan kapasitas yang 

akan dibutuhkan? 

2. Apa persyaratan fungsional utama dari platform? Bagaimana kita bisa mendesain 

platform untuk memastikan kegunaan maksimum? 

3. Apa skenario penggunaan yang khas dari platform oleh kelompok pengguna yang 

berbeda, dan bagaimana mekanisme pemanfaatan dan pengembangan dari waktu ke 

waktu jika platform akan diperluas untuk mencakup: 1) video yang dibuat oleh 

komunitas, 2) video yang dibuat oleh kementerian, dan 3) hasil kurasi video. 

4. Apa nilai unik/keunggulan dari platform yang tidak disediakan oleh platform lain? 

Mengapa sasaran pengguna mengunjungi platform dan apa nilai tambah yang mereka 

dapatkan dari pemanfaatannya? Masalah atau kekurangan apa yang ada yang 

diselesaikan atau disediakan platform untuk penggunanya? 

B. Rekomendasi tentang manajemen dan kendali mutu reguler dari platform 

1. Kementerian/Lembaga apa di tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan desa yang 

perlu dilibatkan dalam pelaks anaan pengelolaan platform? 

2. Apakah konten dapat diakses oleh masyarakat umum? Apakah konten sensitif 

terhadap masalah keamanan dan privasi? Siapa yang akan mengelola dan 

bertanggung jawab atas konten video yang dikirimkan? 

3. Bagaimana cara memastikan kualitas informasi/pengetahuan yang disampaikan oleh 

pengguna dan teknologi yang disediakan oleh platform? 

4. Bagaimana cara menarik penggunaan dan partisipasi maksimum ke platform video 

5. Bagaimana kinerja platform online dievaluasi? Apa kriteria kesuksesan platform? 

 
1 An example of white label OVP is Dacast.  
2 Examples of OVP using an open source framework are LBRY, Kaltura, etc. 
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6. Apa tantangan yang mungkin dihadapi platform online dan apa saja rekomendasi 

solusi yang dapat dijalankan? 

C. Inventarisasi, benchmarking, praktik terbaik dan pembelajaran dari platform online 

relevan yang ada di Kemendesa dan Kementerian lain 

1. Bagaimana platform video pembelajaran AD berhubungan dan melengkapi platform 

online lainnya dalam ekosistem Akademi Desa? Adakah kemungkinan duplikasi konten 

dalam platform Akademi Desa dan layanan digital MoV secara umum? 

2. Apa konten video paling relevan yang dapat dikurasi dan digunakan untuk platform 

ini? Pihak-pihak mana saja yang memiliki materi video untuk dapat dikurasi? Siapa 

yang akan melakukan kurasi video? Bagaimana mekanisme dan kriteria kurasi video 

untuk dapat ditampilkan dalam platform Akademi Desa? 

3. Apa pelajaran utama di sektor publik dan swasta yang perlu dipertimbangkan untuk 

implementasi platform? 

4. Bagaimana cara 1) menghasilkan dan memelihara lalu lintas platform aktif, 2) 

mengumpulkan dan membuat video baru yang relevan, 3) beroperasi secara 

terintegrasi (termasuk forum offline menggunakan TOT) untuk memajukan 

kesinambungan platform dan transfer pengetahuan di desa-desa? 

D. Penilaian teknologi dan keberlanjutan platform 

1. Apa keuntungan dan kerugian dari berbagai cara mengimplementasikan platform: (i) 

model label putih, (ii) dibangun menggunakan kerangka kerja open source dan (iii) 

lainnya. Apa implikasi biaya dan bagaimana mengidentifikasi pengembang/ 

perusahaan yang mengembangkan dan memelihara sistem online? 

2. Bagaimana memastikan keberlanjutan finansial dan teknologi dari platform dengan 

pengelolaan substantif yang sedang berlangsung (kurasi dan pembuatan video, 

fasilitasi interaksi, analisis data, dll) dan pemeliharaan teknis/TI (hosting, administrasi, 

peningkatan fitur, peningkatan arsitektur, dll.) 

Pada kegiatan ini juga dirumuskan, rumusan tema dan topik video agar menampung 

pendekatan dari dua sisi: sesuai kebutuhan masyarakat (sesuai potensi sumber daya dan isu 

terkini yang dibutuhkan masyarakat), serta sesuai kebijakan Kementerian Desa PDTT terkait 

mewujudkan SDGs Desa. Untuk target pengguna masyarakat, materi yang disajikan bersifat 

singkat, praktis, dapat diterapkan, yang disajikan dalam bentuk video. Sedangkan untuk tema 

pembelajaran yang berdasarkan program SDGs Desa diperoleh dari rumusan program ditjen-

ditjen teknis terkait. Persiapan pembuatan video dan temanya dipaparkan di TOR Produksi 

Video Pembelajaran Masyarakat. 
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2. PELAKSANAAN WORKSHOP PENUNJANG KEGIATAN PERSIAPAN PENGEMBANGAN 
OVP  

Secara umum, sub kegiatan ini dirancang untuk mendukung kegiatan utama “Persiapan 

Pengembangan Desain Online Video Platform Akademi Desa 4.0.  Adapun kegiatan konsolidasi 

sebagai pendukung akan dilakukan 4 (empat) kali kegiatan workshop:  

1. Menyelenggarakan Workshop Persiapan pekerjaan pengembangan desain OVP 

Akademi Desa 4.0, dimana tim bersama tim PuslatSDM melakukan diskusi pematangan 

konsep, termasuk di dalamnya membuat perencanaan riset yang komprehensif 

sehingga menghasilkan output lokasi riset (menyesuaikan dengan lokus P3PD), 

panduan pertanyaan riset, kerangka pemikiran dan hipotesis yang matang, serta 

metodologi riset. 

2. Melakukan Workshop Pembekalan Lapang/Riset bagi para peserta riset, 

dilakukan untuk tim melakukan pembagian tugas sebelum ke lapangan, penyusunan 

jadwal kerja di lapangan, briefing teknis melakukan wawancara berdasar pada 

panduan pertanyaan, metodologi pengambilan data, teknik analisa data, hingga teknik 

penulisan laporan lapangan untuk dirumuskan menjadi dokumen analisis naratif-

deskriptif. 

3. Workshop Pembahasan Desain (termasuk desain platform dan pembuatan 

prototipe atau wireframe platform video). Dilakukan untuk mengevaluasi hasil riset di 

lapangan dengan pemangku kepentingan dan calon pengguna untuk lebih memahami 

kemungkinan opsi desain. 

4. Melakukan Workshop Finalisasi, merupakan kegiatan wrap up dari rangkaian proses 

kegiatan yang akan menghasilkan output akhir berupa Dokumen Desain 

Pengembangan Online Video Platform Akademi Desa 4.0. 

 

METODE PELAKSANAAN 

Pelaksanaan Persiapan Pengembangan Online Video Platform Akademi Desa 4.0 akan 

dikerjakan oleh pihak ketiga (perusahaan jasa konsultan). 
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1. PELAKSANAAN KEGIATAN KAJI LAPANG DAN PENYUSUNAN RANCANG DESAIN OVP 
OLEH TIM AHLI 

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan ini dibutuhkan perusahaan 

jasa konsultan (firma) yang memiliki pengalaman dalam melaksanakan studi lapang 

(riset/penelitian) dan perancangan desain arsitektur platform.  

a. Kualifikasi perusahaan yang dibutuhkan: 

1. Perusahaan memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konsultasi Non Konstruksi 

dengan Bidang Telematika dan Jasa Studi, Penelitian dan Bantuan Teknik sub-

layanan Jasa Penelitian;  

2. Perusahaan memiliki Surat Izin Usaha dengan Aktivitas Konsultasi Manajemen 

Lainnya dan Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer 

Lainnya;  

3. Memiliki Akta Pendirian dan Akta Perubahan apabila ada, Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP) Perusahaan dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir 

(SPT Tahun 2020);  

4. Laporan keuangan Perusahaan telah di audit Akuntan Publik Independen untuk 1 

tahun terakhir (2020);  

5. Memiliki pengalaman jasa konsultan non kontruksi bekerja sama dengan 

kementerian/lembaga, swasta dan pemerintah daerah dalam kurun waktu 2 tahun 

terakhir; 

6. Memiliki pengalaman di bidang sejenis di lingkungan pemerintahan maupun swasta 

dalam kurun waktu 2 (dua) tahun dengan nilai kontrak minimal Rp. 400.000.000, - 

(Empat ratus juta rupiah); 

7. Calon Penyedia Jasa harus mempunyai omzet tahunan dengan rata-rata peratahun 

sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) selama 2 tahun sejak 1 Januari 

2018 sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran. 
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b.  Persyaratan Tenaga Ahli  dengan kriteria sebagai berikut : 

No. Tenaga Ahli Kriteria Jumlah 

 1 Team Leader, 
Ahli Human 
Centered Design 
(Team Leader) 

- Memiliki Pendidikan minimal S1, jurusan sosiologi, 
ekonomi, komunikasi, dan atau jurusan yang 
relevan lainnya 

- memiliki pengalaman minimal 7 (tujuh) tahun 
dalam melakukan studi lapang dengan metode 
kualitatif/kuantitatif dengan pendekatan Human 
Centered Design 

- Memiliki kapasitas dan pengalaman menjadi Team 
Leader dalam melaksanakan kaji lapang, 
khususnya di wilayah perdesaan 

- Mempunyai kemampuan dan kapasitas untuk 
memfasilitasi riset lapangan  

- Diutamakan pernah melakukan riset berbasis 
pemberdayaan masyarakat 

1 (satu) 
orang 

2 Ahli Human 
Centered Design 

- Memiliki Pendidikan minimal S1, jurusan sosiologi, 
ekonomi, komunikasi, dan atau jurusan yang 
relevan lainnya 

- memiliki pengalaman minimal 4 (empat) tahun 
dalam melakukan studi   lapang dengan metode 
kualitatif/kuantitatif dengan pendekatan Human 
Centered Design 

- Mempunyai kemampuan dan kapasitas untuk 
memfasilitasi riset lapangan 

- Diutamakan pernah melakukan riset berbasis 
pemberdayaan masyarakat. 

3 (tiga) 
orang 

3 Ahli IT UI/UX - Memiliki Pendidikan minimal S1 jurusan Teknologi 
Informasi, Desain Komunikasi Virtual, 
Komputerisasi, dan atau jurusan yang relevan 
lainnya 

- Memiliki pengalaman minimal 5 (lima) tahun 
dalam bidang IT, spesialis UI/UX 

- Mempunyai kemampuan dan kapasitas untuk 
memfasilitasi riset lapangan dan tinjauan sejawat 
dengan mitra klien. 

1 (satu) 
orang 

4 Ahli IT UI/UX - Memiliki Pendidikan minimal S1 jurusan Teknologi 
Informasi, Desain Komunikasi Virtual, 
Komputerisasi, dan atau jurusan yang relevan 
lainnya  

- Memiliki pengalaman minimal 3 (tiga) tahun dalam 
bidang IT, spesialis UI/UX 

- Mempunyai kemampuan dan kapasitas untuk 
memfasilitasi riset lapangan dan tinjauan sejawat 
dengan mitra klien. 

3 (tiga) 
orang  
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5 Tenaga 
Pendukung  

- Memiliki pendidikan minimal S1 semua jurusan, 
dengan pengalaman dalam bidang administrasi 1 
(satu) tahun. 

2 (dua) 
orang 

 

 

2. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 

Tugas dan tanggung jawab perusahaan jasa konsultan dalam Persiapan Pengembangan 

Online Video Platform Akademi Desa 4.0 antara lain: 

1. Melakukan kegiatan tinjauan pustaka terkait persiapan pengembangan desain online 

video platform Akademi Desa 4.0. 

2. Melaksanakan studi lapang untuk riset pengguna dan overview model-model 

pemanfaatan video pembelajaran berbasis komunitas yang meliputi karakteristik dan 

profil pengguna, motivasi dan sentimen masyarakat dalam mengakses video 

pembelajaran, jenis dan topik video pembelajaran yang diminati masyarakat, 

pemetaan jenis perangkat dan teknologi yang digunakan oleh masyarakat untuk 

mengakses video pembelajaran berbasis komunitas, dan mengidentifikasi masalah dan 

tantangan yang dihadapi masyarakat serta praktik-praktik baik (use case) masyarakat 

dalam mengakses video pembelajaran berbasis komunitas. 

3. Merancang desain Online Video Platform Akademi Desa 4.0 dan menjawab kebutuhan 

masyarakat yang terefleksikan dalam hasil riset pengguna. 

4. Menganalisis kebutuhan aset desain Online Video Platform Akademi Desa 4.0. 

5. Menyediakan staff pendukung dalam setiap penyelenggaraan untuk memenuhi 

kebutuhan administrasi, akomodasi, dan logistik kegiatan. 

6. Melakukan persiapan kegiatan Workshop Konsolidasi yang detail dan teroragnisir 

dengan berkoordinasi hotel terkait: 

a. Hotel minimal bintang 3 

b. Kesiapan ruangan meeting  

c. Konsumsi meeting (snack dan makan) 

d. Fasilitas fullboard dan fullday meeting (mic wireless, sound system, layar 

screen, proyektor, wifi, dll) 

e. Fasilitas protokol kesehatan (penyediaan masker, hand sanitizer, desinfektan 

ruangan, pengukuran suhu). 

f. Fasilitas kamar (untuk kegiatan meeting fullboard). 
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7. Melakukan persiapan administrasi kegiatan, diantaranya: 

a. Form daftar hadir perserta 

b. Form daftar hadir narasumber 

c. Form uang harian peserta 

d. Form uang akomodasi peserta 

e. Form honor narasumber 

f. Form honor moderator 

g. Form akomodasi narasumber 

h. Form akomodasi moderator 

i. Form data diri narasumber 

8. Pendokumentasian kegiatan 

j. Laporan Kegiatan, yang terdiri atas laporan penyelenggaraan acara dan 

dokumentasinya 

k. Laporan Keuangan, yang merupakan bagian dari pertanggungjawaban 

penyelenggara kepada pihak Puslat SDM 

9. Menyediakan ATK, computer supplies, dan spanduk. 

URUTAN KEGIATAN WORKSHOP KONSOLIDASI 

Adapun perusahaan EO bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaaan 

workshop, sebagai berikut: 

No. Kegiatan Keterangan Jumlah 

Peserta 

Narasumber 

1 Workshop 
Persiapan 
(Fullday 
meeting) 

Dimana tim HCD 
bersama tim Puslat SDM 
melakukan diskusi 
pematangan konsep, 
termasuk di dalamnya 
membuat perencanaan 
riset yang komprehensif 
sehingga menghasilkan 
output lokasi riset 
(menyesuaikan dengan 
lokus P3PD), panduan 
pertanyaan riset, 
kerangka pemikiran dan 
hipotesis yang matang, 
serta metodologi riset.  

25 orang Diskusi ini turut 
menghadirkan, 4 
(empat) orang 
Narasumber.  
Diantaranya: tim 
ahli/pakar bidang 
pemberdayaan dan IT, 
pegiat desa, K/L, 
Universitas, yang telah 
memanfaatkan atau 
mengembangkan online 
platform.  
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2 Workshop 
Pembekalan 
Lapang/Riset 
(Fullboard 
Meeting 2 
days) 

 
Pada workshop ini 
peserta riset, dilakukan 
untuk tim melakukan 
pembagian tugas 
sebelum ke lapangan, 
penyusunan jadwal 
kerja di lapangan, 
briefing teknis 
melakukan wawancara 
berdasar pada panduan 
pertanyaan, metodologi 
pengambilan data, 
teknik analisa data, 
hingga teknik penulisan 
laporan lapangan untuk 
dirumuskan menjadi 
dokumen analisis 
naratif-deskriptif.  

25 
Orang 

Diskusi ini turut 
menghadirkan, 8 
(delapan) orang 
Narasumber.  
Diantaranya: tim 
ahli/pakar bidang 
pemberdayaan dan IT, 
pegiat desa, K/L, 
Universitas, yang telah 
memanfaatkan atau 
mengembangkan online 
platform.  

3 Workshop 
Pembahasan 
Desain 
(Fullboard 
meeting 3 
days) 

Dilakukan untuk 
mengevaluasi hasil riset 
di lapangan dengan 
pemangku kepentingan 
dan calon pengguna 
untuk lebih memahami 
kemungkinan opsi 
desain.  

25 
Orang 

Diskusi ini turut 
menghadirkan, 10 
(sepuluh) orang 
Narasumber.  
Diantaranya: tim 
ahli/pakar bidang 
pemberdayaan dan IT, 
pegiat desa, K/L, 
Universitas, yang telah 
memanfaatkan atau 
mengembangkan online 
platform. 

4 Workshop 
Finalisasi 
(Fullday 
Meeting) 

Merupakan kegiatan 
wrap up dari rangkaian 
proses kegiatan yang 
akan menghasilkan 
output akhir berupa 
Dokumen Desain 
Pengembangan Online 
Video Platform Akademi 
Desa 4.0.  

25 
Orang 

Diskusi ini turut 
menghadirkan, 4 
(empat) orang 
Narasumber.  
Diantaranya: tim 
ahli/pakar bidang 
pemberdayaan dan IT, 
pegiat desa, K/L, 
Universitas, yang telah 
memanfaatkan atau 
mengembangkan online 
platform.  

 

 



 

16 

TUGAS POKOK TENAGA AHLI 

 

No
. 

Tenaga Ahli Tugas Pokok Keterangan 

 1 Team 
Leader, Ahli 
Human 
Centered 
Design 
(Team 
Leader)  

- Mempimpin rangakaian kegiatan Persiapan 
pengembangan OVP Akademi Desa. (gambar 
1) 

- Memastikan output setiap kegiatan telah 
terpenuhi baik dari sisi substansial Human 
Center Design maupun IU/UX sehingga 
terbangun satu kesatuan hasil yang 
komprehensif. 

- Memastikan seluruh tim berkontribusi aktif dan 
mencapai output terbaik dalam menyusun 
concept note pada kegiatan tinjauan pustaka 

- Memastikan seluruh tim telah menyiapkan 
panduan pertanyaan dan/atau kuesioner riset 
yang telah memenuhi kebutuhan informasi 
yang diperlukan sesuai ruang lingkup 

- Memfasilitasi studi lapangan seluruh tim 
- Melakukan wawancara mendalam kepada 

stakeholder yang menjadi sasaran Akademi 
Desa 4.0 

- Menyiapkan prototipe konsep, pengujian 
konsep, desain antarmuka dan interaksi, 
sintesis dan wawasan perilaku berdasar pada 
hasil user research di lapangan 

- Menyiapkan scoping studi dengan riset 
berbasis pemberdayaan masyarakat dan studi 
kelayakan, serta pengalaman dalam teknik 
penelitian terapan kualitatif/ kuantitatif, 
khususnya wawancara mendalam dan 
penilaian observasional. 

- Memastikan seluruh rangkaian kegiatan telah 
sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang 
telah diiuraikan sebelumnya. 

Pengalaman 7 
(tujuh)  tahun 
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2 Ahli Human 
Centered 
Design  

- Berkontribusi aktif dan mencapai output 
terbaik dalam menyusun concept  note pada 
kegiatan tinjauan pustaka 

- Menyiapkan panduan pertanyaan dan/atau 
kuesioner riset yang telah memenuhi 
kebutuhan informasi yang diperlukan sesuai 
ruang lingkup 

- Memfasilitasi studi lapangan seluruh tim 
- Melakukan wawancara mendalam kepada 

stakeholder yang menjadi sasaran Akademi 
Desa 4.0 

- Menyiapkan prototipe konsep, pengujian 
konsep, desain antarmuka dan interaksi, 
sintesis dan wawasan perilaku berdasar pada 
hasil user research di lapangan 

- Menyiapkan scoping studi dengan riset 
berbasis pemberdayaan masyarakat dan studi 
kelayakan, serta pengalaman dalam teknik 
penelitian terapan kualitatif/ kuantitatif, 
khususnya wawancara mendalam dan 
penilaian observasional. 

- Memastikan seluruh rangakaian kegiatan telah 
sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang 
telah diiuraikan sebelumnya. 

 

pengalaman  4 
(empat) tahun 

3 Ahli IT UI/UX  - Merancangan konsep desain platform. 
- Menganalisis kebutuhan aset desain. 
- Merancang roadmap dan timeline 

pengembangan platform. 
- Memastikan seluruh rangakaian konsep desain 

platform telah sesuai dengan ruang lingkup 
pekerjaan. 

Pengalaman 5 
(lima) tahun 

4 Ahli IT UI/UX   - Membuat alur interaksi interface platform 
dalam bentuk wireframe. 

- Membuat interaksi utama platform mendekati 
produk dalam bentuk prototype. 

- Membuat detail visual platform. 
- Melakukan penyesuaian berdasarkan 

feedback. 
- Desain final. 

Pengalaman 3  
(tiga) tahun 

5 Tenaga 
Pendukung  

- Menyiapkan administrasi, akomodasi, dan 
logistik kegiatan 

Pengalaman 1 
(satu) tahun 
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OUTPUT KEGIATAN 

Output Kegiatan Persiapan Pengembangan Onilne Video Platform Akademi Desa 4.0, 

diantaranya: 

No. Kegiatan Output 

1. Tinjauan Pustaka 1. Dokumen concept note atau kerangka pemikiran 
riset  

2. Dokumen Panduan Pertanyaan/Kuesioner survei 
pengguna 

2. Studi Lapang Dokumen Laporan Hasil Studi Lapang 

3. Dokumentasi  Dokumen Persiapan Pengembangan Onilne 
Video Platform Akademi Desa 4.0, yang berisikan: 

1) Hasil Riset pengguna yang meliputi profil pengguna 
dan kebutuhannya; direpresentasikan dalam 
bentuk kasus penggunaan atau cerita pengguna, 
dalam dokumen persyaratan pengguna; 

2) Dokumen desain interface dan 
arsitektur/framework informasi dari video platform 
dan mobile app Akademi Desa 

3) Manual Penggunaan dan Pengelolaan Platform 
yang akan menjawab aspek dan pertanyaan 
panduan (guiding questions) persiapan dan desain 
platform 

4) Roadmap (rencana dan timeline) pengembangan 
platform. 

4 Konsolidasi 1. Dokumen Laporan kegiatan workshop persiapan 
2. Dokumen Laporan kegiatan workshop pembekalan 
3. Dokumen Laporan kegiatan workshop 

pembahasan hasil 
4. Dokumen Laporan kegiatan Workshop finalisasi 
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WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN 

“Persiapan Pengembangan Desain Online Video Platform Akademi Desa 4.0” 

Tahun 2021 dilakukan selama 60 hari kalender. 

No. Kegiatan 
Bulan 

9 10 11 12 

1 Proses Pengadaan 

2 Workshop Persiapan 

3 Tinjauan Pustaka 

4 Workshop Pembekalan Lapang 

5 Studi Lapang 

6 Workshop Pembahasan Desain 

7 Dokumentasi Proses 

8 Workshop Finalisasi 

PEMBIAYAAN 

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan “Persiapan Pengembangan 

Desain Online Video Platform Akademi Desa 4.0” bersumber dari dana Loan Bantuan 

Bank Dunia P3PD (IBRD Loan No. 8941-ID) Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar 

Rp. 804.659.000,- (delapan ratus empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu 

rupiah). 

Jakarta, 6 September 2021 
Pejabat Pembuat Komitmen 
Pusat Pelatihan SDM Desa Daerah 
Tertinggal dan tranmigrasi 

Iman Sugiman, S.Pd 
NIP. 19800101 200912 1 004 


