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PENDAHULUAN
Membangun kesepahaman mengenai pengertian pembangunan dan 
hubungannya dengan SDGs Desa



Pembangunan harus mampu mengenali keberagaman dalam masyarakat yang menjadi subjek dan juga sasaran
(dicontohkan ada 3 kelompok : perempuan, kelompok muda dan masyarakat dengan disabilitas)

❑ Disagregrat pembangunan : pembangunan harus dapat diagregrasi

PEREMPUAN

• Di Kota Yogyakarta (2006), 16,56% KK adalah
perempuan

• Peran ganda perempuan, ekonomi (termasuk
membantu suami) dan domestik

• Meski berperan penting, masih terdiskriminasi

KELOMPOK MUDA

• 2025, Indonesia diproyeksikan memiliki 69,4 juta
pemuda

• Keberhasilan pembangunan dipengaruhi investasi pada
kelompok muda : pendidikan universal, peningkatan
keterampilan, kesempatan kerja, dll

• Perlu perlindungan : perdagangan anak, pekerja anak, 
pernikahan dini, kesehatan reproduksi

• Penyandang disabilitas (2015), mencapai 11 juta orang
• Masih sering tereksklusi, dianggap berbeda dengan

kelompok masyarakat lainnya, terdiskriminasi hak dan
layanan umum lainnya

• Penyandang disabilitas memiliki potensi diri, namun
memerlukan dukungan lingkungan

ORANG DENGAN DISABILITAS

PEMBANGUNAN

(1) Program khusus untuk perempuan KK, (2) program khusus untuk
perempuan sebagai pencari nafkah kedua, (3) program kemiskinan
harus mengajak diskusi dengan perempuan, (4) program khusus
untuk pemuda penganggur dan korban PHK, (5) program khusus
untuk difabel KK

JAMINAN SOSIAL

(1) Program keterampilan khusus untuk perempuan dalam
mendukung usaha suami, (2) program vokasi untuk pemuda, (3) 
program wajib sekolah, (4) pendidikan inklusif untuk disabilitas

PENDIDIKAN

(1) Kesehatan reproduksi untuk perempuan, (2) keluarga berencana
untuk perempuan, (3) layanan kesehatan untuk difabel

KESEHATAN

(1) Perlindungan pekerja perempuan, (2) program perdagangan
manusia, (3) program magang untuk korban PHK, (4) program 
magang untuk difabel

KESEMPATAN 
KERJA

(1) Perlindungan anak dari kekerasan, (2) pernikahan dini, (3) 
perlindungan anak dengan disabilitas, (4) perlindungan pekerja anak

PERLINDUNGAN 
ANAK

(1) Fasilitas publik untuk difabel, (2) fasilitas publik untuk perempuan
pekerja hamil dan menyusui, (3) fasilitas publik untuk anak-anak

INFRASTRUKTUR

(1) Pembinaan dan bantuan modal untuk perempuan, (2) pembinaan
dan bantuan modal untuk wirausaha muda, (3) pembinaan dan
bantuan modal untuk pemuda korban PHK, (4) pembinaan dan
bantuan modal untuk pengusaha difabel

PEMBINAAN 
USAHA



❑ Pembangunan berwawasan lingkungan
• Selama ini cenderung ada 

persepsi seakan-akan 
“lingkungan” dan 
“pembangunan” ada 2 hal yang 
dipertentangkan (dihadap-
hadapkan)

• Lingkungan dan pembangunan 
sebenarnya saling terkait : 
“Lingkungan” adalah tempat
kita semua hidup, sedangkan
“pembangunan” adalah apa
kita semua lakukan dalam
upaya memperbaiki dan
meningkatkan nasib manusia

• Pertimbangan lingkungan yang 
menyangkut ekonomi
lingkungan, tata ruang, AMDAL, 
dan social cost harus
diinternalisasi dalam setiap
pembuatan keputusan
pembangunan

Kita harus siap hidup dengan berbagai potensi bencana

Sabo Dam untuk lahar

Perbaikan kualitas lingkungan

P
en

an
am

an
m

an
gr

o
ve

P
en

gh
ijau

an
d

i p
erko

taan

Pengelolaan
sampah perkotaan
menuju ke zero 
waste

Pembangunan yang 
seharusnya
memperhitungkan
potensi longsor



❑ Pembangunan 
memberikan rasa : 
aman, nyaman, 
damai, toleran, 
inklusif, menjaga
modal sosial

❑ Pembangunan 
yang : melayani, 
responsif

• Pembangunan harus mampu membangun disiplin, ketertiban, perilaku baik, 
gotong royong dan nilai-nilai toleran dan baik lainnya pada masyarakat

• Pembangunan jalan, jalur pedestrian, shelter, sistem penerangan, CCTV dan
sarana penunjang lainnya harus membuat masyarakat : tertib, disiplin dan
patuh dengan sistem dan aturan yang ada, dapat berjalan kaki dengan aman
tanpa takut dengan adanya kejahatan, tingkat kecelakaan rendah, ramah
terhadap difabel, lansia, anak dan ibu hamil

• Tidak membuat regulasi yang diskriminatif, mengakomodasi kepentingan satu
kelompok dengan memberikan “batasan” bagi kelompok yang lainnya

• Membangun taman, event, venue dan bentuk aktivitas lainnya yang bersifat
untuk semua kelompok masyarakat untuk mendorong adanya interaksi sosial, 
agregrasi sosial, gotong royong, resolusi konflik, membentuk karakter
sosial/bersama yang tertib dan displin

❑ Dampak tertinggi yang diharapkan dari pembangunan adalah : kepuasan, 
kebahagiaan dan kepercayaan publik

❑ Sehingga pembangunan harus dapat diukur dan terlihat dari : tingkat kepuasan
masyarakat, laju investasi, indeks kebahagiaan, tingkat partisipasi masyarakat

❑ Pembangunan (seluruh sektor) harus : dengan tata kelola yang baik, 
menggunakan SPBE secara efektif, memiliki sistem pengaduan dan
penangannya, dan yang sejenis



Pembangunan dengan 3 dimensi (sosial, ekonomi, lingkungan) →menaikkan level 
pembangunan, menjadi pembangunan yang berkelanjutan

Pembangunan yang 
berorientasi pada output, 
sudah ditinggalkan, karena
bangunan fisik yang dihasilkan
belum tentu dapat digunakan
oleh kelompok sasaran yang 
luas

Hasil pembangunan harus dipastikan
dapat digunakan/ berfungsi :
• Sesuai dengan kebutuhan

masyarakat→ partisipatif dalam
prosesnya

• Disediakan akses bagi seluas
mungkin kelompok masyarakat

• Lintas sektoral

Hasil pembangunan
memberikan manfaat atau
dampak :
• Pertumbuhan ekonomi
• Perkembangan wilayah
• Kesejahteraan

masyarakat

Hasil pembangunan dapat
memberikan manfaat secara
berkelanjutan :
• Menjaga kelestarian lingkungan
• Menumbuhkan agregasi sosial
• Partisipasi masyarakat dalam

menjaga hasil pembangunan
• Self financing

Level 
kemanfaatan

Fisik bangunan yang 
dihasilkan belum tentu dapat
berfungsi dengan baik

Hasil pembangunan dapat
berfungsi dengan baik

Hasil pembangunan dapat
memberikan manfaat

Hasil pembangunan
memberikan manfaat dan
berkelanjutan

Sebutkan contoh pembangunan yang ada di level I
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SDGs Desa adalah Upaya terpadu Pembangunan Desa

untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan

berkelanjutan

SDGs Desa merupakan Arah Kebijakan Pembangunan

Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

SDGs Desa merupakan turunan dari Peraturan

Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan

pencapaian tujuan pembangunan nasional

berkelanjutan atau SDGs Nasional. Agar SDGs

Nasional bisa terwujud, kemudian diturunkan SDGs

Nasional menjadi SDGs Desa. SDGs Desa diharapkan

sebagai acuan untuk pembangunan desa tahun 2020-

2024.

PENGERTIAN  SDGs DESA
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SDGs DESA:

TUJUAN PEMBANGUANAN 

DESA BERKELANJUTAN

Kelompok tertinggal di Indonesia berada di perdesaan, maka SDGs harus bisa 
menjawab permasalahan perdesaan, terutama kemiskinan dan ketertinggalan.

Melokalkan SDGs Global ke dalam SDGs Desa bertujuan agar pembangunan 
desa benar-benar komprehensif, terukur melalui indicator capaian yang 
menukik tajam menjawab permasalahan.

Selain itu, SDGs Desa memastikan agar seluruh masyarakat Desa menjadi 
partisipatif melalui proses musyawarah yang menjadi panduan perencanaan 
dan pelaksanaan pembangunan Desa.



Dengan SDGs Desa maka arah tujuan
pembangunan di desa akan lebih terarah dan
terukur untuk makmur dan mandiri dengan
melibatkan semua pihak yang ada di desa

serta mengoptimalkan potensi desa yang ada

Sebelum SDGs Desa, desa melakukan
pembangunan belum terarah dan berkelanjutan

untuk mewujudkan desa yang makmur dan
mandiri

SEBELUM
SDGs DESA







Permendes 7/2021

Pemulihan Ekonomi
Nasional Berskala Desa

1. BUMD
2. Listrik Desa
3. Ekonomi Produktif

Pemulihan Prioritas
Nasional Berskala Desa

1. Pendataan/pemetaan
2. Teknologi Informasi
3. Desa Wisata
4. Ketahanan Pangan
5. Stunting
6. Desa Inklusif

Mitigasi dan Penanganan
Bencana Alam dan Non Alam

1. Mitigasi dan Penanganan
bencana Alam

2. Mitigasi dan Penanganan
Bencana Non alam

3. Mewujudkan desa tanpa
kemiskinan melalui BLT

3 Prioritas DD 2022



Perpres 104 tahun 2021
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MERUMUSKAN PRIORITAS 
PEMBANGUNAN

Membangun pengetahuan tentang bagaimana memahami persoalan, 
menentukan prioritas baik persoalan maupun solusinya serta merumuskan
program pembangunan berdasarkan persoalan tersebut
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Menentukan Prioritas Masalah

Menentukan penyebab utama masalah

Menentukan Solusi

Menentukan level kewenangan

Menentukan program/Aksi



MEMBUAT PRIORITAS MASALAH PEMBANGUNAN

Mengapa membangun harus dengan prioritas?

• Kita harus tahu apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat desa

• Kebutuhan VS Keinginan

• Apakah semua persoalan dapat ditangani? Tantangan dalam pembangunan : persoalan banyak, anggaran
terbatas, waktu terbatas, disrupsi, dinamika, ada tuntutan masyarakat untuk segera merasakan perubahan

• Oleh sebab itu perlu prioritas dalam pembangunan

• Bagaimana cara menentukan prioritas?

Penting Tidak Penting

M
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I 

Penting-Segera: LAKUKAN

III

Tidak Penting-Segera

DELEGASIKAN
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n
d
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Penting- Tidak segera; 

JADWALKAN

IV

Tidak Penting-Tidak Segera

:DROP

Ukuran Waktu
1. Segera tahun 2022
2. Tidak mendesak 2023

Urgensi
1. Mandat program Pusat/Nasional
2. Tingkat Kebermanfaatan



MERUMUSKAN AKAR/PENYEBAB MASALAH

Root Cause Analysys

• Meredakan Gejala VS Menyelesaikan Akar
masalah

• Gejala= Indikasi dari adanya masalah (mudah
diindera, dirasakan, dilihat)

• Akar Masalah=penyebab terjadinya gejala, 
tidak terindra langsung

• Program/Kegiatan→ obat dari masalah
• Setiap masalah harus diintervensi

penyebabnya, bukan gejalanya
• Penting untuk mengindentifikasi penyebab
• Apa perbedaan Gejala dan Akar Masalah?
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Penting
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Penting-Mendesak: LAKUKAN

Ti
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II 

Penting- Tidak Mendesak; JADWALKAN

1. Diskusikan dalam kelompok dan Tuliskan di dalam Post It masalah-masalah
Penting di desa saudara, 2 terkait infrastruktur, 2 terkait ekonomi/sosial/budaya, 
2 lingkungan

2. Tentukan ke dalam kategori Penting-Mendesak, dan Penting-tidak mendesak

3. Jelaskan alasan penentuan kategori tersebut

EXERCISE I
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The Five Why Analysis

Mengidentifikasi akar penyebab masalah→agar masalah tidak terulang
Menghindari sekedar tindakan korektif
Menanyakan “kenapa” sebanyak 5 kali

Berhenti bertanya jika:
- Jawaban sudah tidak relevan dengan masalah yang kita hadapi
- Jika jawaban sudah diluar lingkar pengaruh kita
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1. Menyepakati problem statement : Gejala
(subjek) (ingin/butuh) (melakukan/Mendapatkan/Mencapai sesuatu)  (tapi sulit/tidak bisa)

2. Mengidentifikasi kategori penyebab gejala: Masalah

3. Mengidentifikasi “sebab-sebab potensial” melalui brainstorming

EXERCISE II: Tentukan 1 Masalah dan akar masalahnya



MERUMUSKAN SOLUSI

A. Jenis Pendekatan rumusan Solusi terhadap masalah publik

Solusi Ekonomi: 
1) Pendapatan pemerintah, 2) Eksternalitas Positif/negative (insentif/disinsentif) untuk
merubah prlaku misal subsidi pupuk, bantuan biaya sekolah, cukai rokok, cukai plastic. 
3) Subsidi untuk redistribusi kesejahteraan (subsidi listrik, bansos dll)

Solusi Regulasi: aturan hukum mengutamakan mekanisme control/memaksa
dibandngkan dengan mekanisme pasar atau mekansime insentif—Misal mengatur
komitmen/kebijakan, keamanan, sumberdaya alam, dll→Azas Fiksi Hukum, semua
warga dianggap tahu



MERUMUSKAN SOLUSI

A. Jenis Pendekatan rumusan Solusi terhadap masalah publik

Solusi Perilaku : Mendorong melakukan/tidak melakukan sesuatu (ilmu prilaku). 
Prospect Theory (Danile Kahneman) : 
- Loss Aversion: rasa sakit kehilangan 1 juta lebih kuat dibandingkan

mendapatkan bonus 1 juta rupiah
- Deminishing Sensitivity: Intensitas kebahagian dapat bonus 1 juta

menyenangkan, tapi intensitasnya menurun di bonus berikutnya
- Reference point: pengaruh persepsi: Bonus tahun I Rp 1500, bonus tahun II 500 
berbeda dengan bonus tahun I 500 dan bonus tahun II 1500
Endownment Efect : rasa kepemilikan thd suatu objek lebih tinggi dari pada

harga objek tersebut sebelum kita miliki→krn tidak suka kehilangan. Penelitian: Guru 
cenderung meningkat kerjanya jika diberikan bonus diawal tahun dengan catatan jika
target tidak terpenuhi akan diambil sebagian bonusnya, dibandingan dengan guru yang 
dijanjikan akan mendapatkan bonus jika target tercapai



MERUMUSKAN SOLUSI

Tidak ada solusi yang sempurna
Tapi perlu mencari solusi yang terbaik

Contoh pilihan respon
terhadap COVID 19
• Lock Down→efektif, 

tapi ekonomi parah
• Tidak melakukan apa-

apa→mampu
menyelamatkan
ekonomi, tapi angka
kematian tinggi

Dampak
Publik
(cost VS 
benefit)

Operation 
Feasibility

Bisa
dilakukan?

Dukungan
Politik
Diterima

pemangku
kepentingan

?

B. Mempertimbangkan Solusi/Kebijakan

Kebijakan

Solusi
Regulasi

Solusi
Perilaku

Solusi
Ekonomi Pertimbangan: Keselarasan Strategis

JIKA:
• Dampak Publik+Dukungan Politik-

Operation Feasibility?
• Dampak publik+Operation feasibility-

Dukungan Politik?
• Dukungan Politik+Operation

Feasibility-Dampak publik?
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excersice

NO. Masalah Penyebab PROGRAM
PRIORITAS DAERAH 

(KABUPATEN)
SDGs Desa

1 2 3 4 5 6



INDIKATOR DALAM PEMAHAMAN : IMPACT – OUTCOME – OUTPUT 

Keluaran
(OUTPUT)

Hasil
(OUTCOME)

Final Outcome/ 
Dampak
(IMPACT)

K
EG

IA
TA

N
P

R
O

G
R

A
M

SA
SA

R
A

N
 

ST
R

A
TE

G
IS

Produk/barang/jasa yg 

dihasilkan dari proses/ 

kegiatan yg 

menggunakan input

“Apa yang dikerjakan

dan dihasilkan

(barang) atau dilayani

(proses)

Manfaat yg diperoleh 

dalam jangka 

pendek/menengah utk 

beneficiaries tertentu 

sebagai hasil dari output

“Apa yang ingin 

dicapai”

Hasil pembangunan 

yang diperoleh dari 

pencapaian outcome

“Apa yang ingin   

diubah”

BERFUNGSINYA KELUARAN

BERFUNGSINYA OUTCOME

• Indikator bervariasi levelnya, dan juga mengenal impact, outcome 
atau output

• Adaptasi ke RPJMD juga harus memperhatikan levelling indikator
yang ada di RPJMD tersebut



CASCADING DAN LEVELLING INDIKATOR

Output

Outcome

Final 

Outcome/ 

Impact

Indikator Kinerja

Sasaran Strategis

(IKSS)

Indikator

Kinerja

Program (IKP)

Indikator

Kinerja

Kegiatan (IKK)

Dampak X

Hasil x1 Hasil x2 Hasil x3, Dst.

Keluaran x11 Keluaran x12 Keluaran x13, Dst.

Kontribusi

Pencapaian ?

Apa yg harus

dihasilkan ?

Kontribusi

Pencapaian ?
Apa yg harus

diproduksi ?

Goal

Objectives

Output

Input/ 
Activitiesif

Then

if

Then

if

Then

Antar Level Indikator Kinerja

menghasilkan Hubungan

SEBAB-AKIBAT (KAUSALITAS)



ASPEK KEWENANGAN DAN RENTANG KENDALI DALAM PENETAPAN INDIKATOR

Di Dalam Kontrol Organisasi (Controllable)

Di Luar Kontrol Organisasi (Uncontrollable)

Kegiatan
(Output)

Program
(Outcome)

Kebijakan/ 
Sasaran
Strategis
(Impact)

Kegiatan (Output) : Kontrol organisasi masih sangat kuat

Program (Outcome) : Kontrol organisasi relatif masih cukup kuat (moderat). Terdapat
faktor eksternal di luar organisasi yang mempengaruhi capaian hasil

Kebijakan/Sasaran Strategis (Impact) : Kontrol organisasi semakin lemah. Lebih 
banyak lagi faktor eksternal di luar organisasi yang mempengaruhi capaian dampak

• Menetapkan sebuah
indikator harus
memperhatikan lingkup
kewenangan dan
kemampuan
mengendalikan hasilnya



Sekian & 
Terima Kasih

***
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LAMPIRAN

MENERJEMAHKAN SDGs DESA 
KE PROGRAM ATAU KEGIATAN 
PEMBANGUNAN DESA 



Tujuan 1 : Desa Tanpa Kemiskinan

Sasaran Indikator Kegiatan Prioritas

1. Tingkat kemiskinan desa mencapai 0% Persentase penduduk di bawah garis 
kemiskinan

• Pendataan penduduk di bawah garis 
kemiskinan secara berkala

• Padat Karya tunai desa

2. Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Kesehatan dan 
Ketenagakerjaan mencapai 100% 

Persentase peserta SJSN di desa
• Pengusulan Kartu Jaminan Kesehatan 

bagi masyarakat desa yang 
membutuhkan

3. Keluarga miskin penerima bantuan sosial mencapai 100% 
Persentase keluarga miskin yang potensial
menerima bantuan sosial yang terdata

• Updating pendataan keluarga layak
menerima bantuan sosial
Pengusulan Bantuan Sosial kepada
Pemda / Pempus

4. Keluarga miskin mendapat layanan kesehatan, pendidikan, air 
bersih, dan hunian layak mencapai 100% 

Tidak ada warga desa yang tidak dapat
mengakses
- SD
- poskesdes/polindes
- listrik
- air minum
- fasilitas MCK

• Peningkatan dan pemeliharaan jalan
menuju SD terdekat

• Peningkatan dan pemeliharaan jalan
menuju poskesdes/polindes dan 
Posbindu

• Program penyediaan air minum
berbasis masyarakat (Pamsimas)

• Sanitasi berbasis masyarakat
(Sanimas)/pembangunan MCK Komunal



Tujuan 2 : Desa Tanpa Kelaparan

Sasaran Indikator Kegiatan Prioritas

1. Prevalensi kurang gizi, kurus, stunting, anemia 
turun menjadi 0%

Adanya kegiatan sosialisasi pentingnya
kebutuhan nutrisi bagi ibu dan balita, 
pentingnya kesehatan reproduksi dan pola
hidup sehat

Pemenuhan nutrisi pada 1000 hari pertama kehidupan, Pola
hidup sehat, Pola asuh pemberian makan kepada bayi dan
balita, Edukasi pentingnya kesehatan reproduksi dan gizi bagi
remaja, Membiasakan cuci tangan dengan sabun dan air 
mengalir, serta tidak BAB sembarangan

Kepemilikan sarana sanitasi jamban ditiap-
tiap rumah

Akses terhadap sanitasi dan air bersih yang mudah

Adanya kegiatan imunisasi Imunisasi

2. Prevalensi bayi mendapat ASI eksklusif mencapai
100

Adanya kegiatan sosialisasi tentang
pentingnya ASI eksklusif, persalinan, dan
inisiasi menyusui dini

Edukasi tentang persalinan dan pentingnya melakukan inisiasi
menyusui dini (IMD)

3. Ada kawasan pertanian pangan berkelanjutan
Adanya kegiatan koordinasi; sosialisasi; 
peningkatan kapasitas masyarakat tentang 
LP2B

Sosialisasi Konsep Pertanian LP2B kepada warga desa
khususnya petani meliputi Kegiatan pembinaan



MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

Adaptasi SDGs Desa ke Program dan Kegiatan Pembangunan

Tujuan 3 : Desa Sehat dan Sejahtera (1)

Sasaran Indikator Kegiatan Prioritas

1. BPJS Kesehatan mencapai 100% penduduk
Persentase penduduk desa memiliki
jaminan kesehatan

• Pendataan penduduk memiliki jaminan
kesehatan
Pendaftaran penduduk yang belum memiliki
jaminan Kesehatan

2. Unmet need pelayanan kesehatan mencapai 0% Tersedianya layanan kebutuhan KB
• Pencerdasan mengenai penggunaan KB

Penjaminan ketersediaan supply KB dan alat
kontrasepsi

3. Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dan 
menggunakan tenaga kesehatan terampil mencapai 100%

Persentase persalinan selamat
• Pelatihan tenaga medis dalam menangani

persalinan

4. Angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup mencapai 0 Persentase kematian ibu
• Pembekalan ibu hamil serta pemahaman

mengenai jalannya proses kelahiran
• Pendataan tenaga medis yang mumpuni dan 

professional
• Pelatihan tenaga medis untuk melakukan proses 

persalinan

5. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup mencapai 0 Persentase kematian anak



MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

Adaptasi SDGs Desa ke Program dan Kegiatan Pembangunan

Tujuan 3 : Desa Sehat dan Sejahtera (2)

Sasaran Indikator Kegiatan Prioritas

6. Imunisasi dasar lengkap pada bayi mencapai 100% Persentase imunisasi dasar lengkap bayi

• Pemahaman mengenai vaksinasi dan imunisasi
kepada orang tua

• Pendataan dan pemberian vaksinasi dan 
imunisasi

• Pendampingan Ibu pasca kelahiran

7. Prevalensi HIV, TBC, tekanan darah tinggi, obesitas, narkoba
mencapai 0%

Persentase pasien penyakit HIV, TBC 
tekanan darah tinggi, obesitas, dan 
narkoba

• Pencerdasan bahaya NAPZA
Pencerdasan pola hidup sehat

8. Jumlah RT yang menjalankan eliminasi malaria kusta, filariasis 
(kaki gajah) mencapai 100%

Persentase pasien penyakit, eliminasi 
malaria kusta dan filariasis

• Pencerdasan pola hidup sehat berikut sanitasi
dan penanaman TOGA

9. Persentase perokok <= 18 tahun mencapai 0% Persentase perokok dibawah umur
• Pencerdasan bahayanya merokok kepada anak-

anak dibawah umur

10. Posyandu yang menangani kesehatan jiwa pada 100% RT Pelayanan kesehatan Posyandu

• Pengadaan Posyandu dihubungkan dengan
cakupan layanan yang bisa dijangkau

• Penggunaan alternatif metode berupa door to 
door, jika memang dirasa sulit RT datang ke
Posyandu



MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

Adaptasi SDGs Desa ke Program dan Kegiatan Pembangunan

Tujuan 3 : Desa Sehat dan Sejahtera (3)

Sasaran Indikator Kegiatan Prioritas

11. Korban penyalahgunaan NAPZA (narkoba) 100% ditangani 
panti rehabilitasi sosial

Penanganan korban NAPZA
• Pengadaan hotline dan tim tanggap NAPZA untuk 

menangani korban

12. Korban mati dan luka berat akibat kecelakaan lalu lintas 
mencapai 0%

Persentase korban mati dan luka berat 
akibat kecelakaan

• Pencerdasan tertib berlalu lintas

13. Prevalensi pemakaian kontrasepsi jangka pendek dan jangka
panjang pada orang menikah usia produktif (usia 18-49 tahun) 
mencapai 100%

Persentase penggunaan kontrasepsi di 
usia produktif (subur)

• Pencerdasan dan pendampingan pasangan muda
mengenai program Keluarga Bencana

14. Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age specific 
fertility rate/ASFR) mencapai 0%

Persentase kelahiran bayi di anak usia 
dini

• Pencerdasan mengenai pendidikan kesehatan
seksual dan alat kelamin

• Pemahaman mengenai pernikahan usia dini
• Pelatihan karya kepada usia produktif (>15 

tahun)

15. Total Fertility Rate (TFR) di bawah 1,5 Persentase Fertality Rate • Pemahaman mengenai Program Keluarga
Bencana



MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

Adaptasi SDGs Desa ke Program dan Kegiatan Pembangunan

Tujuan 4 : Pendidikan Desa Berkualitas

Sasaran Indikator Kegiatan Prioritas

1. Akses anak ke SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA berakreditasi 
minimal B mencapai 100%

Tersedia akses transportasi ke SD/MI dan 
SMP/MTs yang ada di dalam desa

• Peningkatan dan pemeliharan jalan yang menuju
ke pesantren terdekat

2. Akses anak ke pesantren mencapai 100% 
Tersedia akses transportasi ke pesantren 
yang ada di dalam desa

• Peningkatan dan pemeliharan jalan yang menuju
ke pesantren terdekat

3. APK PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA mencapai 100% 

APK PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA

• Sosialisasi pentingnya sekolah (agar tidak putus
sekolah untuk membantu orang tua)
Publikasi Infografis hasil sosialisasi sehingga bisa 
diakses oleh masyarakat dengan mudah

4. APM PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA laki-laki dan 
perempuan mencapai 100% 

5. Angka melek aksara latin dan non latin pada penduduk usia di 
atas 15 tahun mencapai 100% 

Adanya taman bacaan dan sekolah 
informal

• Pembangunan taman bacaan
Pemberdayaan masyarakat untuk sekolah
informal (TPQ)

6. Rata-rata lama sekolah penduduk >20 tahun mencapai 12 
tahun 

Persentase masyarakat dengan 
pendidikan akhir SMA

• Sosialisasi untuk menunda pernikahan
Publikasi Infografis hasil sosialisasi sehingga bisa 
diakses oleh masyarakat dengan mudah
Fasilitasi penyelenggaraan kejar paket

7. Tersedia Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan Adanya taman bacaan • Pembangunan taman bacaan



MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

Adaptasi SDGs Desa ke Program dan Kegiatan Pembangunan

Tujuan 5 : Keterlibatan Perempuan di Desa (1)

Sasaran Indikator Kegiatan Prioritas

1. Perdes/SK Kades yang responsif gender mendukung
pemberdayaan perempuan minimal 30% 

peraturan desa/ SK Kades mengkomodasi 
ruang pemberdayaan perempuan 

Menyusun peraturan desa/sk desa yang 
mengakomodasi ruang peran perempuan dalam 
pemerintahan desa dan pemberdayaan perempuan

2. Terdapat perdes/SK Kades yang menjamin perempuan untuk 
mendapatkan pelayanan, informasi, dan pendidikan terkait 
keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. 

sama dengan sasaran

Menyusun perdes/SK Kades yang menjamin
perempuan untuk mendapatkan pelayanan, 
informasi, dan pendidikan terkait keluarga
berencana dan kesehatan reproduksi. 

3. Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan
mencapai 0% 

Presentase kasus kekerasan terhadap 
anak perempuan

Posbindu atau Pembuatan sistem pengaduan
kekerasan terhadap anak(?)

4. Kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan
komprehensif mencapai 100% 

Pelayanan psikologis pada kasus 
kekerasan perempuan

Posbindu atau Layanan kesehatan psikologis pada 
tingkat poskasdes/polindes atau jika tidak bisa 
terdapat sistem rujukan ke pelayanan kesehatan
psikologis terdekat

5. Median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia 
kawin pertama) di atas 18 tahun 

Pelaksaan sosialisasi penundaan 
pernikahan dini secara berkala

• Sosialisasi terkait konsekuensi pernikahan dini
untuk anak usis 18 tahun kebawah

• Publikasi Infografis hasil sosialisasi sehingga bisa 
diakses oleh masyarakat dengan mudah

6. Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age specific 
fertility rate/ASFR) mencapai 0% 



MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

Adaptasi SDGs Desa ke Program dan Kegiatan Pembangunan

Tujuan 5 : Keterlibatan Perempuan di Desa (2)

Sasaran Indikator Kegiatan Prioritas

7. APK SMA/SMK/MA/sederajat mencapai 100% APK SMA/SMK/MA/sederajat
Sosialisasi pentingnya sekolah (agar tidak putus
sekolah untuk membantu orang tua)

8. Persentase jumlah perempuan di Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) dan perangkat desa minimal 30% 

Persentase jumlah perempuan di Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) dan 
perangkat desa

• Sosialisasi Upaya Percepatan Pengarusutamaan
Gender (PUG) / Pemahaman Gender

• Publikasi Infografis hasil sosialisasi sehingga bisa 
diakses oleh masyarakat dengan mudah

9. Persentase jumlah perempuan yang menghadiri musdes dan 
berpartisipasi dalam pembangunan desa minimal 30% 

Persentase jumlah perempuan yang 
menghadiri musdes dan berpartisipasi
dalam pembangunan desa

10.Unmeet need kebutuhan ber-KB mencapai 0%, dan Pasangan
Usia Subur (PUS) memahami metode kontrasepsi modern 
minimal 4 jenis

Sosialisasi metode kontrasepsi
• Sosialisasi Metode Kontrasepsi Oleh TIM KB Desa
• Publikasi Infografis hasil sosialisasi sehingga bisa 

diakses oleh masyarakat dengan mudah



MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

Adaptasi SDGs Desa ke Program dan Kegiatan Pembangunan

Tujuan 6 : Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi (1)

Sasaran Indikator Kegiatan Prioritas

1. Akses terhadap layanan air minum dan sanitasi layak
mencapai 100% keluarga

Tidak ada warga desa yang tidak dapat
mengakses
- air minum
- fasilitas MCK

Program penyediaan air minum berbasis masyarakat
(Pamsimas)
Sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas)/pembangunan
MCK Komunal
Pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke
rumah penduduk

2. Keluarga dan industri yang dilayani air baku mencapai
100% 

3. Keluarga dan industri pengguna fasilitas air limbah dan 
lumpur tinja mencapai 100% 

4. Kualitas sumber air tidak berwarna, tidak berbau, tidak 
berasa di seluruh RT 

Kualitas sumber air tidak berwarna, 
tidak berbau, tidak berasa

Pembuatan aturan larangan kegiatan-kegiatan yang 
berpotensi mencemari sumber air desa

5. Terdapat perdes/SK Kades tentang penggunaan air tanah, 
tata kelola sumber daya air 

Terdapat perdes/SK Kades tentang 
penggunaan air tanah, tata kelola 
sumber daya air 

Menyusun perdes/SK Kades tentang penggunaan air tanah, 
tata kelola sumber daya air 

6. Pengurangan ongkos air irigasi pada industri bagi yang 
menerapkan air limbah yang aman untuk pertanian

7. Tersedianya perdes/SK Kades pelestarian lingkungan di 
sekitar aliran sungai

Tersedianya perdes/SK Kades
pelestarian lingkungan di sekitar aliran
sungai

Menyusun perdes/SK Kades terkait pelestarian lingkungan 
di sekitar aliran sungai



MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

Adaptasi SDGs Desa ke Program dan Kegiatan Pembangunan

Tujuan 6 : Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi (2)

Sasaran Indikator Kegiatan Prioritas

8. Tersedianya informasi dari stasiun hidrologi dan 
klimatologi terdekat 

informasi dari stasiun hidrologi dan 
klimatologi terdekat 

Publikasi informasi dari stasiun hidrologi dan klimatologi

9. Tersedianya informasi sumber daya air informasi sumber daya air Pendataan sumber daya air

10. Jumlah mata air tetap (tidak berkurang) Jumlah mata air tetep (tidak berkurang)
Kegiataan perlindungan dan pemeliharaan kawasan sekitar
mata air secara berkala
Pembuatan aturan pemanfaatan mata air

11. Terdapat kegiatan penanaman pohon disekitar aliran dan 
pengerukan sungai serta danau 

Terdapat kegiatan penanaman pohon
disekitar aliran dan pengerukan sungai
serta danau

Penanaman pohon sekitar aliran sungai
Pengerukan sungai dan danau

12. Air danau dan sungai tidak berwrna, tidak berbau, tidak 
berasa 

Air danau dan sungai tidak berwrna, 
tidak berbau, tidak berasa

Pembuatan aturan larangan kegiatan yang berpotensi
mencemari air danau dan sungai
Pemasangan signage di danau dan sungai terkait larangan
pencemaran

13. Tidak ada lahan tandus dan erosi Pendataan lahan kosong
Pemanfaatan lahan kosong terkait Ketahanan Pangan 
(Kegiatan Padat karya tunai)



MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

Adaptasi SDGs Desa ke Program dan Kegiatan Pembangunan

Tujuan 7 : Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan

Sasaran Indikator Kegiatan Prioritas

1. PDB Desa rata-rata di atas Rp 30 juta Perhitungan PDB Desa

2. Pekerja sektor formal minimal 51% Pendataan pekerja sektor formal - Updating pendataan pekerja sektor formal

3. Terdapat akses permodalan formal, dan UMKM mendapat 
aksesnya 

Pendataan akses permodalan formal 
dan keanggotaannya

- Pembangunan Koperasi desa

4. Tingkat pengangguran terbuka 0% Tingkat pengangguran terbuka
- Padat Karya Tunai desa
- Peningkatan kesempatan kerja dalam unit usaha 
Bumdes

5. PKTD menyerap >50% penganggur di desa 
Penyerapan pengangguran pada 
program PKTD 

- Padat Karya Tunai desa

6. Angkatan kerja baru yang dilatih mencapai 100% Pelatihan tenaga kerja baru - Pelatihan dan workshop tenaga kerja baru (menjahit)

7. Tempat kerja memiliki fasilitas kesehatan dan keamanan 
mencapai 100% 

Pendataan
Polides/poskesdes/posbindu

- Penyediaan fasilitas polides/poskasdes/posbindu



MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

Adaptasi SDGs Desa ke Program dan Kegiatan Pembangunan

Tujuan 8 : Desa Ekonomi dan Merata

Sasaran Indikator Kegiatan Prioritas

1. PDB Desa rata-rata di atas Rp 30 juta

2. Pekerja sektor formal minimal 51% 

3. Terdapat akses permodalan formal, dan UMKM mendapat
aksesnya Kemudahan akses pemodalan

Penyedian informasi cara mendapat akses permodalan
formal

4. Tingkat pengangguran terbuka 0% 
Tingkat pengangguran terbuka Pelaksanaan padat karya tunai desa

5. PKTD menyerap >50% penganggur di desa
Penyerapan tenaga Kerja melalui PKTD Pelaksanaan padat karya tunai desa

6. Angkatan kerja baru yang dilatih mencapai 100%
Pelatihan tenaga kerja Pelatihan keterampilan tenaga kerja

7. Tempat kerja memiliki fasilitas kesehatan dan keamanan
mencapai 100% 

Fasilitas kesehatan dan keamanan
• Pemberdayan posbindu, posyandu, poliklinik desa

Pembangunan pos kamling/pos keamanan

8. Wisatawan meningkat, dan kontribusi wisata mencapai 8% 
PDB Desa



MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

Adaptasi SDGs Desa ke Program dan Kegiatan Pembangunan

Tujuan 9 : Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan

Sasaran Indikator Kegiatan Prioritas

1. Jalan kondisi baik mencapai 100%
Akses Jalan Desa

Pembangunan akses jalan desa dari permukiman ke lokasi 
pertanian

Akses Jalan Desa Pembangunan akses jalan desa antar permukiman

2. Dermaga/tambatan perahu kondisi baik mencapai
100%

Tersedianya tambatan perahu di desa yang 
layak

Penyediaan tambatan perahu yang layak

Kualitas tambatan perahu di desa Melakukan pemeliharaan tambatan perahu secara rutin

3. Laju pertumbuhan industri rumah tangga, kecil dan 
menengah di atas pertumbuhan PSD Desa

Pelatihan/workshop kegiatan industri 
pengolahan

Pelatihan/workshop untuk masyarakat desa pengolahan 
bahan baku untuk kegiatan industri pengolahan

4. Kontribusi industri pengolahan 8% PDS Desa 
Pelatihan/workshop kegiatan industri 
pengolahan

Pelatihan/workshop untuk masyarakat desa pengolahan 
bahan baku untuk kegiatan industri pengolahan

5. Industri yang mencemari udara mencapai 0% 

Tersedianya Perdes/SK Kades tentang larangan 
kegiatan industri yang mencemari udara

Larangan kegiatan industri yang dapat meningkatkan polusi 
udara

Persentase masyarakat mengikuti penyuluhan 
dan sosialisasi mengenai pencemaran 
lingkungan

Penyuluhan dan sosialisasi untuk masayarakat mengenai 
pencemaran lingkungan terutama pencemaran udara

6. Inovasi desa tercatat dan disebarluaskan mencapai 
100%

Persentase inovasi desa yang tercatat
Pendataan dan pencatatann upaya inovasi yang dilakukan
oleh masyarakat desa



MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

Adaptasi SDGs Desa ke Program dan Kegiatan Pembangunan

Tujuan 10 : Desa Tanpa Kesenjangan

Sasaran Indikator Kegiatan Prioritas

1. Koefesien Gini desa dibawah 0,200
Kesempatan Lapangan kerja Membuka lapangan usaha di desa

Pelatihan kewirausahaan Melakukan pelatihan kewirausahaan untuk masyarakat

2. Tingkat kemiskinan 0% 

3. Status perkembangan desa A (setara mandiri)

4. Indeks kebebasan sipil mecapai skor 100 Musyawarah
Mengadakan musyawarah dalam mengambil keputusan
desa

5. Jumlah pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan
mencapai 100%

Persentase pekerja peserta BPJS 
Ketenagakerjaan

Pendataan penduduk pekerja yang merupakan peserta 
BPJS Ketenaga kerjaan

6. Tersedia perdes/SK Kades tentang advokasi pekerja 
migran

Tersedianya Perdes/SK Kades tentang advokasi 
pekerja imigran

Penyusunan perdes/ SK Kades mengenai advokasi pekerja
imigran yang tinggal di desa



MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

Adaptasi SDGs Desa ke Program dan Kegiatan Pembangunan
Tujuan 11 : Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman (1)

Sasaran Indikator Kegiatan Prioritas

1. Rumah kumuh mencapai 0%

Persentase Rumah Layah Huni Pendataan rumah layak huni di desa

Akses Air Bersih Pembuataan sumur untuk menjamin akses air bersih

Akses terhadap Sanitasi Lingkungan Pembangunan MCK Komunal

Akses terhadap Jalan Pembangunan jalan antar permukiman desa

Kualitas Sanitasi Lingkungan Larangan membuang limbah dan sampah ke sungai terdekat

Kualitas Sanitasi Lingkungan Larangan Buang Air Besar Sembarangan

2. Pengamanan dilaksanakan di 100% RT 
Pos Kamling Membangun pos kamling

Sistem kamling Mengadakan sistem kamling di desa

3. Keluarga, orang tua, perempuan dan difabel 
pengguna moda transportasi umum >50%

Pemeliharaan akses jalan Peningkatan dan pemeliharan akses jalan moda transportasi umum

4. Penduduk yang pindah ke kota <15%
Kesempatan Lapangan kerja Membuka lapangan usaha di desa

Pelatihan kewirausahaan Melakukan pelatihan kewirausahaan untuk masyarakat

5. Swasta dan organisasi kemasyarakatan 
cangkrukan untuk pembangunan desa

Kemitraan antara swasta dengan 
organisasi kemasyarakatan

Meningkatkan kemitraan antara swasta dengan organisasi 
kemasyarakatan

6. Budaya yang dilestarikan mencapai 100% 
Kegiatan adata atau tradisi desa Penyelenggaraan kegiatan adat atau tradisi desa

Sanggar seni budaya lokal Pengembangan sanggar seni budaya lokal



MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

Adaptasi SDGs Desa ke Program dan Kegiatan Pembangunan
Tujuan 11 : Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman (2)

Sasaran Indikator Kegiatan Prioritas

8. Indeks resiko bencana (IRB) seluruh RT mencapai
0%

Persentase masyarakat mengikuti
penyuluhan dan edukasi mengenai
mitigasi bencana

Penyuluhan dan edukasi mitigasi bencana untuk masyarakat desa

Pelaksanaan simulasi evakuasi bencana 
rutin

Simulasi evakuasi bencana untuk masyarakat desa

Signage Bencana
Pemasangan signage peringatan bencana

Pemasangan signage petunjuk jalur evakuasi

Titik Kumpul Bencana Menetapkan titik kumpul bencana

Jangkauan peringatan dini bencana 
(Sirine)

Pemasangan early warning system (sirene) untuk peringantan
bencana

9. Tersedia peringatan dini bencana 
Jangkauan peringatan dini bencana 
(Sirine)

Pemasangan early warning system (sirene) untuk peringantan 
bencana

10. Terdapat pengolahan sampah dan Penanganan 
sampah keluarga mencapai 100% 

Persentase masyarakat mengikuti 
penyuluhan pengelolaan sampah 3r

Penyuluhan budaya pengelolaan sampah 3R kepada masyarakat 
desa

Persentase rumah yang memiliki 
pewadahan sampah

Memastikan setiap rumah memiliki pewadahan sampah

11. Terdapat taman/lapangan di desa Taman Baca Penyediaan taman baca untuk masyarakat desa



MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

Adaptasi SDGs Desa ke Program dan Kegiatan Pembangunan

Tujuan 12 : Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan

Sasaran Indikator Kegiatan Prioritas

1. Teserdia Perdes/SK Kades tentang kegiatan usaha yang 
tidak menimbulkan pencemaran dan pengelolaan limbah
serta sampah rumah tangga

Teserdianya Perdes/SK Kades tentang
kegiatan usaha yang tidak
menimbulkan pencemaran dan 
pengelolaan limbah serta sampah
rumah tangga

Penyusunan perdes/ SK Kades mengenai kegiatan usaha 
yang tidak menimbulkan pencemaran dan pengelolaan 
limbag serta sampah rumah tangga

2. Tersedia unit pengolah sampah

Persentase rumah yang memiliki
pewadahan sampah

Memastikan setiap rumah memiliki pewadahan sampah

Persentase masyarakat mengikuti 
penyuluhan pengelolaan sampah 3r

Penyuluhan budaya pengelolaan sampah 3R kepada 
masyarakat desa



MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

Adaptasi SDGs Desa ke Program dan Kegiatan Pembangunan

Tujuan 13 : Desa Tanggap Perubahan Iklim

Sasaran Indikator Kegiatan Prioritas

1. Indeks Risiko Bencana (IRB) mencapai 0 di seluruh RT

Titik evakuasi bencana Menentukan titik kumpul evakuasi bencana

Persentase masyarakat mengikuti 
penyuluhan dan edukasi mengenai 
mitigasi bencana

Penyuluhan dan edukasi mitigasi bencana untuk 
masyarakat desa

Pelaksanaan simulasi evakuasi bencana 
rutin

Simulasi evakuasi bencana untuk masyarakat desa

2. Penanganan/mitigasi resiko bencana mencakup 100% 
terhadap peluang kebencanaan tiap RT

Titik evakuasi bencana Menentukan titik kumpul evakuasi bencana

Persentase masyarakat mengikuti 
penyuluhan dan edukasi mengenai 
mitigasi bencana

Penyuluhan dan edukasi mitigasi bencana untuk
masyarakat desa

Pelaksanaan simulasi evakuasi bencana 
rutin

Simulasi evakuasi bencana untuk masyarakat desa



MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

Adaptasi SDGs Desa ke Program dan Kegiatan Pembangunan

Tujuan 14 : Desa Peduli Lingkungan Laut

Sasaran Indikator Kegiatan Prioritas

1. Tersedia perdes/SK Kades tentang tata ruang desa dan 
perlindungan sumberdaya laut

Tersedianya perdes/SK Kades tentang 
tata ruang desa dan perlindungan 
sumberdaya laut

Penyusunan perdes/SK Kades mengenai perlindungan 
sumber daya laut

2. Penangkapan ikan meningkat secara wajar (tidak 
eksploitatif) sesuai jenis ikan

Persentase masyarakat mengikuti
penyuluhan dan edukasi mengenai
sumber daya ikan

Penyuluhan dan edukasi terhadap masyarakat mengenai 
sumber daya ikan yang dapat di tangkap dan tidak di dapat 
di tangkap

Persentase masyarakat mengikuti 
penyuluhan dan edukasi mengenai cara 
menangkap ikan yang berkelanjutan

Penyuluhan dan edukasi terhadap masyarakat mengenai 
cara meangkap ikan yang berkelanjutan

3. Luas kawasan konservasi perairan minimal 33% dari luas 
desa 

Persentase masyarakat mengikuti 
sosialisasi menjaga lingkungan pesisir

sosialisai masyarakat untuk menjaga lingkungan (sampah
dan limbah agar tidak mencemari kawasan pesisir)

4. Tidak ada illegal fishing
Persentase masyarakat mengikuti 
penyuluhan dan edukasi mengenai cara 
menangkap ikan yang berkelanjutan

Penyuluhan dan edukasi terhadap masyarakat terutama 
nelayan mengenai cara menangkap ikan yang 
berkelanjutan



MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

Adaptasi SDGs Desa ke Program dan Kegiatan Pembangunan

Tujuan 15 : Desa Peduli Lingkungan Darat

Sasaran Indikator Kegiatan Prioritas

1. Tersedia perdes/SK Kades tentang pelestarian
keanekaragaman hayati

Perdes/SK Kades tentang pelestarian 
keanekaragaman

Perumusan Peraturan Desa oleh OPD mengenai
pelestarian keanekaragaman hayati

2. Luas kawasan lahan terbuka minimal 33% dari luas desa Batas minimal luas lahan terbuka

• Penentuan dan pembuatan hukum atau kesepakatan
mengenai pemenuhan 33% luasan lahan terbuka

• Pengendalian luasan lahan terbuka agar minimal 33% 
dari luas desa

3. Luas lahan hutan rusak dan lahan kritis di hutan mencapai
0%, pemanfaatan kayu dari hutan yang direstorasi

Persentase lahan hutan rusak Pendataan dan pengendalian produksi hasil hutan

4. Restorasi lahan gambut mencapai 100% Restorasi lahan gambut Gerakan gotong royong merestorasi lahan gambut

5. Peningkatan pemeliharaan satwa yang terancam punah 
>50%

Persentase peningkatan pemeliharaan
satwa langka

• Pencerdasan masyarakat untuk menjaga satwa
• Pengadaan konservasi dan perlindungan terhadap

satwa langka

6. Perusak lingkungan yang dipidana mencapai 100%
Payung hukum atau instrumen sanksi 
perusak lingkungan

Pengajuan regulasi untuk perusakan baik terhadap
lingkungan ataupun satwa



MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

Adaptasi SDGs Desa ke Program dan Kegiatan Pembangunan

Tujuan 16 : Desa Damai Berkeadilan (1)

Sasaran Indikator Kegiatan Prioritas

1. Kriminalitas, perkelahian, KDRT, kekerasan terhadap anak
mencapai 0% 

Persentase kejahatan berkurang Pendampingan dan pencerdasan keluarga harmonis

2. Terselenggara gotong royong antar penduduk berbeda 
agama, ras, golongan

Gotong royong membangun dan 
memperbaiki desa

Gotong royong membangun dan memperbaiki desa
(contoh: irigasi dan pemberantasan hama)

3. Pekerja anak mencapai 0% Persentase anak bekerja Pelatihan karya terhadap anak-anak usia Siap Kerja

4. Perdagangan manusia mencapai 0% Persentase perdagangan manusia

• Pendampingan dan perlindungan anak usia dini dari
perdagangan manusia

• Pelatihan karya dan pentingnya pendidikan terhadap
anak usia dini

5. Tersedia layanan hukum untuk orang miskin, orang miskin 
yang memperoleh bantuan hukum mencapai 0%

Layanan hukum bagi keluarga miskin
Pengadaan layanan pendampingan hukum murah terhadap 
masyarakat

6. Proses pengadaan barang dan jasa terbuka untuk publik Transparansi operasional OPD/OPDes
Publikasi laporan pengadaan operasional bisa berupa
baliho di depan Kantor

7. Laporan pertanggungjawaban Kades dan laporan
keuangan diterima dalam Musdes

LPJ dan Laporan Keuangan Program
Pembuatan laporan yang lengkap dan menyeluruh serta
dapat dipertanggung jawabkan



MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

Adaptasi SDGs Desa ke Program dan Kegiatan Pembangunan

Tujuan 16 : Desa Damai Berkeadilan (2)

Sasaran Indikator Kegiatan Prioritas

8. SOTK pemerintahan desa sesuai peraturan yang berlaku Ketetapan peraturan
Pendataan status perangkat desa untuk bisa 
dipertanggungjawabkan

9. Tingkat kepuasan layanan pemerintah desa tinggi
Persentase kepuasan layanan 
pemerintah

Pengadaan loket pengaduan dan informasi untuk
memudahkan masyarakat mendapatkan info atas layanan

10. Perempuan dalam BPD dan peragkat desa mencapai 
minimal 30%

Partisipasi perempuan dalam instansi 
Desa

Pemberdayaan perempuan dalam mengambil peran
sebagai perangkat desa supaya terwujud inklusifitas

11. Indeks lembaga demokrasi, kebebasan sipil, dan hak 
politik mencapai 100

Persentase keikutsertaan warga sipil
Pemahaman pentingnya hidup berdemokrasi dan 
menghindar dari praktek black campaign

12. Cakupan kepemilikan akte kelahiran 100% Persentase kepemilikan akta kelahiran
Pendataan kepemilikan akta kelahiran
Pendampingan para Rumah Tangga (Kepala Keluarga) yang 
belum memiliki Kartu Keluarga

13. Penanganan terhadap aduan pelanggaran karena suku, 
agama, ras, dan golongan mencapai 100%

Persentase pelanggaran SARA
Menjaga kondusifitas antar suku, agama, ras, dan antar
golongan melalui acara kerakyatan (Pasar Rakyat, Festival, 
gotong royong desa)

14. Dokumen perencanaan dan keuangan desa dapat diakses
publik, disediakan dalam waktu sehari, dan seluruh
pengaduan informasi ditangani

Transparansi keuangan OPD
Publikasi laporan keuangan bisa berupa baliho di depan
Kantor



MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

Adaptasi SDGs Desa ke Program dan Kegiatan Pembangunan

Tujuan 17 : Kemitraan untuk Pembangunan Desa

Sasaran Indikator Kegiatan Prioritas

1. Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB Desa di atas 
12% per tahun

Perbandingan pajak PDB Desa Pelaporan dan audit penerimaan pajak PDB Desa

2. Terdapat kerja sama desa dengan desa lain, pihak ketiga, 
dan lembaga 
internasional

Kolaborasi lintas sektor
Perluasan hubungan antar stakeholder, bisa berupa
kerjasama di sektor primer, sekunder, hingga tersier

3. Tersedia jaringan internet tetap (wifi) dan mobile 
(handphone) berkecepatan tinggi

Pelayanan jaringan internet
• Adanya pojok-pojok internet, bisa bekerja sama

dengan CSR instansi
• Pendataan dan pengajuan pembangunan BTS

4. Komoditas desa yang diekspor meningkat Jumlah komoditas ekspor
Peningkatan kualitas barang-barang ekspor khususnya di 
masa layak barang hingga kemasan

5. Informasi kondisi sosial dan ekonomi desa dapat diakses
publik

Transparansi informasi kondisi

• Pendataan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat
secara terperinci

• Publikasi melalui kanal yang terintegrasi agar mudah
untuk diakses pihak lain

6. Tersedia data statistik desa setiap tahun, aplikasi statistik 
dan petugas bidang 
statistik di desa

Data dan informasi statitstik
Dilakukannya survei penduduk tahunan untuk mengupdate
informasi kondisi penduduk yang ada

7. Tersedia data SDGs setiap tahun Data SDGs



MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

Adaptasi SDGs Desa ke Program dan Kegiatan Pembangunan

Tujuan 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif (1)

Sasaran Indikator Kegiatan Prioritas

1. Kegiatan tolong menolong yang didasarkan pada ajaran 
agama

Kegiatan kemasyarakatan
Kegiatan masyarakat yang berlandaskan keagamaan
dengan tetap menjaga toleransi antar umat beragama

2. Tokoh agama berpartisipasi dalam musdes dan 
implementasi pembangunan desa

Partisipasi stakeholder Peran aktif para pemuka agama dalam musyawarah desa

3. Terdapat kegiatan santunan/pemeliharaan anak yatim dan 
orang miskin

Kegiatan berbagi
Adanya rasa guyub melalui dana bantuan bersama yang 
dikumpulkan secara swadaya oleh masyarakat

4. SOTK pemerintah desa sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku

Ketetapan peraturan
Pendataan status perangkat desa untuk bisa 
dipertanggungjawabkan

5. Pelaksanaan musdes minimal 4 kali setahun Musyawarah desa rutin
Pelaksanaan musyawarah desa yang dihadiri seluruh
stakeholders baik perangkat desa, pemuka agama, hingga
yang dituakan dalam suku atau marga

6. Tersedia dokumen RPJMDes, RKPDes, dan APBDes Dokumen perencanaan desa
Dibuatnya perencanaan desa dengan mempertimbangkan
potensi dan permasalahan yang ada serta menerima
masukkan dari berbagai stakeholder terkait di desa



MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

Adaptasi SDGs Desa ke Program dan Kegiatan Pembangunan

Tujuan 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif (2)

Sasaran Indikator Kegiatan Prioritas

7. Tersedia peta batas desa yang telah ditetapkan oleh 
bupati/walikota

Desa One Map
Bekerja sama dengan ATR/BPN serta BIG dalam melakukan
pembuatan Desa One Map

8. Bumdes/ma terakreditasi minimal B Pelayanan Bumdes Pelatihan dan pemberdayaan model bisnis Bumdes

9. Budaya yang dilestarikan mencapai 100%, lembaga adat 
aktif

Pelestarian budaya dan lembaga 
kebudayaan

Kegiatan dan pelatihan budaya kepada pemuda desa

10. Penyelesaian masalah sosial melalui pendekatan budaya 
>50%

Persentase kegiatan penyelesaian 
masalah

Menggunakan pendekatan musyawarah desa atau adat
untuk penyelesaian masalah

11. Aset desa meningkat Peningkatan aset desa
Pendataan dan inventarisasi aset desa baik yang berasal
dari pemerintah pusat ataupun swadaya masyarakat

12. Lembaga kemasyarakatan desa yang ikut musdes >30% Partisipasi stakeholder

Peningkatan partisipasi stakeholder bisa dilakukan dengan
pendekatan mengenai pentingnya kegiatan tersebut
hingga dibutuhkannya stakeholder untuk memberi
masukkan


