
 



Sedyo Mulyo, “Desa Surga” di 

Kabupaten Ogan Komering Ilir 

Provinsi Sumatera Selatan 

 

Istilah desa “surga”, semua untuk 

warga” dicetuskan oleh Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul 

Halim Iskandar. Dalam kunjungan 

kerjanya ke Kabupaten OKI pada bulan 

Januari 2020, Mendes PDTT 

menemukan salah satu desa surga, ada 

di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) 

yaitu Desa Sedyo Mulyo di Kecamatan 

Mesuji Raya. Menurut Mendes PDTT, 

kriteria desa surga adalah desa yang 

telah mampu memberikan 

kesejahteraan kepada masyarakat, 

kenyamanan, kesejukan, keamanan dan 

ketentraman, sehingga masyarakat 

betah untuk tetap tinggal di desa. Hal ini 

sesuai dengan visi Sedyo Mulyo “ASRI” 

(Aman, Sehat, Rapi, Indah), dan misi 

mewujudkan pelayanan masyarakat, 

melanjutkan pembangunan dibidang 

pendidikan dan kesehatan, dan 

pembangunan sarana dan prasarana 

(kantor desa, infrastruktur desa, 

lingkungan desa, sarana 

olahraga), melaksanakan 

tugas dan kewajiban Kepala 

Desa secara optimal, 

mengedepankan musyawarah 

dalam perencanaan, 

pembiayaan dan pelaksanaan  

pembangunan desa, serta 

mempertahankan sifat gotong 

royong/kebersamaan dan rasa 

memiliki. 

Dirasa wajar jika pernyataan 

Mendes PDTT yang 

menyebutkan bahwa Desa Sedyo Mulyo 

Gambar 2. Pembangunan Jalan 

Gambar 1. Desa Sedyo Mulyo  



sebagai salah satu desa surga, karena 

terlihat dari infrastruktur yang ada di 

Desa Sedyo Mulyo saat ini. 

Dibandingkan sejak berdirinya Desa 

Sedyo Mulyo pada tahun 1987 (menjadi 

desa definitif tahun 1998, jumlah 

penduduk saat ini 1.680 jiwa/490 KK) 

yang awalnya merupakan salah satu 

daerah transmigrasi, sudah banyak 

kemajuan terutama pada infrastruktur 

desa, mulai dari jalan sampai dengan 

sarana prasara olahraga ada di Desa 

Sedyo Mulyo, bahkan pada tahun 2018 

Perangkat Desa Sedyo Mulyo dan 

masyarakatnya mampu membangun 5 

lokal sekolah dasar (SD) dengan cara 

swadaya masyarakat, yang kemudian 

diserahkan ke Dinas Pendidikan 

Kabupaten OKI pada tahun yang sama, 

sehingga biaya pemeliharaan sekolah 

dasar tersebut dapat didanai oleh 

Pemerintah Daerah setempat. Sebelum 

memperoleh Dana Desa, Desa Sedyo 

Mulyo menerima bantuan dari Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

(PNPM) sejak tahun 2010 sampai 

dengan 2012 yang digunakan untuk 

pembangunan infrastruktur jalan, 

sedangkan dari Program Nasional 

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi 

Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) 

yang diterima pada tahun 2015, telah 

terbangun sebanyak 2 menara air yang 

memberikan manfaat kepada 150 KK 

Desa Sedyo Mulyo. Output dari 

PAMSIMAS ini digunakan Desa Sedyo 

Mulyo menjadi aset desa yang saat ini 

dikelola oleh BUMDes Maju Lancar. 

Dalam membangun Desa Sedyo Mulyo, 

setiap kebijakan yang dilakukan oleh 

Kepala Desa diarahkan untuk 

menumbuhkan rasa memiliki, gotong 

royong, sekaligus menjaga persatuan 

dan kesatuan di lingkungannya. Salah 

satu contoh kebijakan yang telah 

dirasakan manfaatnya oleh masyarakat 

di desa yaitu pembentukan KUD Maju 

Lancar, yang mengelola jual beli dan 

distribusi kelapa sawit. Berdasarkan 

hasil musyawarah desa, disepakati 

setiap hasil transaksi jual beli 1 kg 

kelapa sawit dikenakan restribusi 

sebesar Rp2,00 atau Rp2.000,00/ton 

yang menjadi sumber PADes. Selain itu, 

kebijakan lainnya terkait tanah desa 

(tanah bengkok) yang tidak produktif, 

ditanami dengan kelapa sawit, sehingga 

memberikan pemasukan/pendapatan 

bagi desa pada setiap tahunnya. Rata-

rata pemasukan PADes Sedyo Mulyo 

dari 2 kegiatan ini sebesar 

Rp136.000.000,00 sampai dengan 

Rp140.000.000,00 per tahun. 



 

Grafik 1. Penerimaan Bersumber dari PADes mulai Tahun 
2015 

Dengan pendanaan dari Dana Desa 

(DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan 

PADes serta bantuan dari perusahaan 

perkebunan yang ada disekitar Desa 

Sedyo Mulyo dan swadaya masyarakat, 

Pemerintah Desa bersama masyarakat 

mulai bekerja sama untuk memajukan 

dan mengembangkan desa melalui 

pembangunan yang efektif. Total DD, 

ADD dan PADes yang diterima mulai 

dari tahun 2015 sampai dengan 2021 

sebesar Rp7.834.188.342,00, dan telah 

 

Grafik 2. Penerimaan Bersumber dari DD mulai Tahun 
2015 

 

Grafik 3. Penerimaan Bersumber dari ADD mulai Tahun 2015 

dipergunakan untuk pembangunan yang  

mengedepankan kearifan lokal, 

mencakup sosial budaya, karakteristik 

fisik atau geografi, pola kegiatan usaha 

pertanian, pola keterkaitan ekonomi, 

sektor kelembagaan desa dan 

karakteristik kawasan pemukiman desa 

Sedyo Mulyo. Output dari kegiatan 

tersebut berupa: 

1. Peningkatan jalan dusun, 

pengerasan jalan, siring plat 

bata/plat deuker, dan lainnya. 

Grafik 4. Peningkatan dan Perkerasan Jalan bersumber dari DD dan 
ADD Per Tahun 

           

                                            

                    

 

          

          

          

          

           

           

           

           

           

           

                            

 
 

 
  

 

     

                   

           

           

           

           

                                 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

                            

 
 

 
  

 

     

                               

                    

           

           

           

           

           

 

          

           

           

           

           

           

           

           

           

                            

 
 

 
  

 

     

                                 

    

    

    

    

    

    

    

   

 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

                            

  
 

  
 

 
  
 

  
  

 

     
                   

                    

                    

                              

                               



Grafik 5. Pembangunan Drainase/Parit Per Tahun 

Grafik 6. Pembangunan MCK, Plat Deker, dan Posyandu Per Tahun 

2. Inovasi tata kelola ruang desa 

berupa pemusatan sarana oleh raga 

terpadu, pemusatan pelayanan 

masyarakat/perkantoran pemerintah, 

batas desa/dusun/RT. 

Gambar 3. Perkantoran 

Gambar 4. Lapangan Sepak Bola Krida Muda 

3. Pembangunan 5 lokal SD dari 

swadaya masyarakat. 

 

4. Pembangunan gedung PAUD 

sebanyak 1 unit. 

Gambar 6. Pembangunan Gedung PAUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                            

  
 

  
 

  
 
 

 
 

 

        

          

        

                      

                             

   

    

   

 

   

   

   

   

    

    

    

                            

  
 

  
 

 
  
 

  
  

 

     

                                    

Gambar 5. Pembangunan SD 



5. Hasil olahan pangan lokal seperti 

kripik singkong, pisang dan tempe, 

dan produk anyaman perabot rumah 

tangga sebagai hasil dari kegiatan 

pada Bidang Kemasyarakatan. 

Selain itu Pemerintah Desa Sedyo 

Mulyo juga aktif melakukan serangkaian 

kegiatan/lomba dalam rangka 

peringatan Hari Ulang Tahun Desa 

Sedyo Mulyo pada setiap tahunnya, 

yaitu: 

1. Upacara Nyadran, yaitu suatu 

rangkaian budaya yang berupa 

pembersihan makam leluhur, tabur 

bunga dan doa bersama yang 

dipusatkan di Taman Pemakaman 

Agro Mulyo.  

2. Berbagai kegiatan Karang Taruna 

Desa Sedyo Mulyo mulai dari SSB 

Krida Muda, Sedyo Mulyo Cup 

Volleyball, Sedyo Mulyo Cup Sepak 

Bola dan kegiatan kepemudaan 

lainnya. 

3. Lomba kearsipan, kreasi tumpeng, 

tata kelola Kebun Tanaman Obat 

Keluarga (Toga) di tingkat RT. 

Dalam rangka tanggap bencana, Desa 

Sedyo Mulyo bekerja sama dengan PT. 

Way Musi Agro Indah membentuk Tim 

Masyarakat Peduli Api, dan bekerja 

sama dengan KUD Maju Lancar dalam 

melakukan bantuan sosial berupa 

pembagian sembako untuk masyarakat 

yang terdampak COVID-19.  

Pada tahun 2021, sebagai upaya untuk 

menambah dan mempertahankan 

keberhasilan dalam pengembangan 

desa, Perangkat Desa Sedyo Mulyo 

melalui BUMDes merencanakan 

pembangunan tempat wisata air dengan 

menggunakan dana desa yang ada dan 

diperkirakan selesai pembangunannya 

dalam jangka 3 tahun, dengan tata 

ruang wahana yang direncanakan 

sebanyak 12 wahana, yang tujuannya 

diharapkan dapat menambah PADes, 

selain dapat membuka lapangan 

pekerjaan, baik melalui PKTD ataupun 

munculnya usaha berupa warung-

warung kecil di sekitar lokasi 

pembangunan, sehingga membuka 

peluang dan kesempatan untuk 

memperbaiki perekonomian masyarakat 

sekitar. 

Gambar 7a. Pembangunan Wisata Air 

 

 



  

 

Gambar 7b. Pembangunan Wisata Air 

Dalam rangka mewujudkan 

pertanggungjawaban pengelolaan 

keuangan yang akuntabel dan 

transparan, Desa Sedyo Mulyo telah 

menggunakan aplikasi Siskeudes. 

Setiap transaksi keuangan yang 

dilakukan langsung diinput pada 

hari/tanggal yang sama, disertai dengan 

bukti/dokumen pendukungnya, sehingga 

laporan pertanggungjawaban ataupun 

posisi kas setiap saat dapat diketahui 

informasinya. Hal ini tentunya terjadi 

berkat bimbingan dan peran Perwakilan 

BPKP Provinsi Sumatera Selatan yang 

selalu siap memberikan pendampingan 

kepada seluruh desa di wilayah Provinsi 

Sumatera Selatan dan khususnya 

Kabupaten OKI melalui coaching clinic 

atau konsultasi via whatsapp terhadap 

permasalahan/kendala dalam 

pengelolaan keuangan desa maupun 

penggunaan aplikasi Siskeudes. 

Gambar 8. Pendampingan dengan Perwakilan BPKP Sumsel 

Akuntabilitas yang baik dari pengelolaan 

keuangan Desa Sedyo Mulyo, 

tergambar dari laporan hasil 

pengawasan/evaluasi yang dilakukan 

oleh Inspektorat Kabupaten OKI untuk 

setiap tahunnya, tidak adanya temuan 

hasil pengawasan/evaluasi berupa 

pengembalian dana ke kas desa atau 

pekerjaan dengan volume kurang. 

Selain itu Desa Sedyo Mulyo juga 

terpilih menjadi salah satu dari 3 desa 



dilingkungan Kabupaten OKI yang 

diusulkan oleh Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa Kabupaten OKI 

kepada Kanwil DJPb Sumatera Selatan, 

dalam rangka evaluasi dan analisa 

terhadap 42 desa terpilih dari total 2.853 

desa di wilayah Sumatera Selatan. Hasil 

evaluasi dan analisa oleh Kanwil DJPb 

Sumatera Selatan akan digunakan 

untuk pemberian bahan masukan terkait 

pemberian apresiasi dan penghargaan 

kepada 14 desa sebagai Desa 

Prospektif dalam penerapan Good 

Governance dalam pengelolaan 

keuangan desa di Sumatera Selatan 

tahun 2021. 

Keberhasilan pembangunan Desa 

Sedyo Mulyo, sebagaimana yang telah 

diuraikan di atas dibuktikan dengan 

terpilih Desa Sedyo Mulyo menjadi desa 

terbaik ketiga di tingkat nasional pada 

tahun 2019. Sedangkan untuk di tingkat 

kabupaten selalu meraih juara I Lomba 

Desa Tingkat Kabupaten OKI (2007 dan 

2019), Tanaman Obat (2012), PHBS 

(2014 dan 2015), PKK, KB, Kesehatan 

dan Lingkungan Bersih (2014), Hatinya 

PKK (2018), 10 Program Pokok PKK 

(2018). 

Desa ini juga mampu memenuhi 

kebutuhan atas sandang, pangan dan 

papan bagi seluruh masyarakat di desa 

karena usaha-usaha/perekonomian 

dibidang tersebut juga berkembang di 

Desa Sedyo Mulyo, sehingga untuk 

kebutuhan material atau bahan 

bangunan, sembako dan lainnya, 

warga/masyarakat desa tidak perlu lagi 

membeli atau mencari kebutuhannya di 

luar dari Desa Sedyo Mulyo. 

. 



LAMPIRAN GAMBAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desa Sedyo Mulyo 

Peningkatan dan Perkerasan Jalan 

KUD Maju Lancar 



 

Penghargaan Terhadap Desa Sedyo Mulyo 



 

 

Karang Taruna 
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