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Problem
Ekologis Desa

Desa menghadapi
banyak krisis (ekologis) 
• Ex. Kajian LIPI, Jawa akan kehilangan sebagian

besar sumber airnya pada 2040, terutama wil
ayah Pantai Utara



Problem
Ekologis Desa

Kerusakan lingkungan seperti tak
terhentikan, resources yg masuk desa
justru memperburuk degradasi ekologi
desa. 
• Ex. Dana Desa, dibimbing negara utk infratruktur. Hin

gga 2018, DD diprioritaskan (lebih dari 80%) mengub
ah raut fisik desa. 



• Pandemi potensial memperburuk kerusak
an ekonsistem Desa, kemiskinan makin pa
rah, anggaran teralihkan (DD utk BLT, SE Ke
mendes No 17/2020), sampah melojak krn
prokes (per Agustus 2021 limbah medis ber
baya mencapai 20.110,6 ton by KLHK, ini b
elum termasuk yang beredar di tengah mas
yarakat) 

Problem
Ekologis Desa



Krisis ekologi, terurama perubahan iklim
akan lebih serius dampaknya
ketimbang pandemi. 
• Kata Bill Gates, perubahan iklim akan lebi

h mengerikan dr pandemi covid-19 yg tel
ah membunuh jutaan orang & melumpu
hkan ekonomi (BBC, 18/8/2021)  

Problem
Ekologis Desa



State Initiatives 
Program Proklim (KLHK), Permen LHK No 84/2016

Dlm rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku
kepentingan lain utk menguatkan kapasitas adaptasi terhadap
dampak perubahan iklim, penurunan emisi GRK, serta rekognisi
upaya adaptasi & mitigasi perubahan iklim, yang dapat meningkatkan
kesejahteraan di tingkat lokal sesuai karakter setempat. 

Scope
Wilayah RW, Dusun, atau Desa, dimana warganya telah melakukan adaptasi
dan mitigasi perubahan iklim secara berkesinambungan (minimal 2 tahun, 
memiliki kelembagaan).

Capaian
Hingga pertengahan 2021, tercatat setidaknya 3.000 desa telah menjalankan
proklim (KLHK, 2021). Namun demikian, tak seluruhnya berhasil menciptakan
perubahan signifikan, kebanyakan baru sekedar meningkatkan kesadaran
masyarakat . Dalam beberapa kasus membebani masyaraktat.

….
…..



Sumber: ditjenppi.menlhk.go.id



Sumber: ditjenppi.menlhk.go.id



Kampung 
Hijau

RTH/tangkapan, sungai, jalan, fasum, sarapa prasarana, ruang
publik

Fisik01

Kelembagaan, regulasi, anggaran, publikasi & komunikasi (IT 
based)

Tata kelola02

Bidang Lingkungan (pemanfaatan pekarangan, pengelolaan
sanitasi dan persampahan)

Bidang Pendidikan (PAUD, perpustakaan, & pendidikan non-
formal)

Bidang Kesehatan (Posyandu, sanitasi, kegiatan olahraga
bersama)

Bidang Sosial Ekonomi (jimpitan ronda, kerja bakti/gotong 
royong)

Bidang Pemerintahan (penyusunan program kerja, 
pembinaan kesejahteraan keluarga)

Partisipasi/peran masyarakat03

Kearifan lokal, kesenian tradisional, permainan tradisional

Budaya/tradisi04



Bisa dipraktikan secara individual & secara sederhana (as a life style)

ü Mengkonsumsi makanan dan produk lokal,
ü Menghemat air, 
ü Menghemat listrik, 
ü Membuat sumur resapan & biopori, 
ü Mengelola sampah sencara mandiri, 
ü Menjaga kebersihan lingkungan, 
ü Menghijaukan lingkungan rumah & permukiman, 
ü Mencegah dan menanggulangi banjir, 
ü Melindungi satwa liar, dst.

Activitas



Kemendesa & PDTT
SDGs Desa merupakan pembumian SDGs (global) dengan menambahkan
poin kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

As Panduan
SDGs Desa sbg rambu-rambu agar desa membangun lebih peka
lingkungan, tanpa mengingkari asas rekognisi dan subsidiaritas. Krn itu
menyesuaikan tipologi & kondisi geografis & sosial masyarakat setempat.

Prioritas
Desa bisa memilih prioritas SDGs Desa mana yang sesuai kondisi. Prioritas
harus mengacu pada perencanaan desa, baik di Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa..

Instrumen Ferivikasi
Bisa menjadi alan “check” untuk memastikan isu lingkungan, termasuk
mitigasi dampak perubahan iklim telah diupayakan atau belum. Tentunya
dengan melihat dikumen perencanaan sebuah desa.

……………………..SDGs Desa

Note: Membebani desa dgn parameter/ukurang-ukurang yg cenderung “semu”/ just a data



Esensi SDGs Desa

SDGs Desa dapat dilihat pada dua aspek (Iskandar, 2020):

Pertama, aspek kewargaan. Ini ada pada SDGs Desa nomer 1-6. yakni, Desa Tanpa Kemiskinan, De
sa Tanpa Kelaparan, Desa Sehat dan Sejahtera, Pendidikan Desa Berkualitas, Keterlibatan Perempu
an Desa, dan Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi.

Kedua, aspek kewilayahan. Ini ada pada SDGs Desa nomer 7-18. Yakni, Desa Berenergi Bersih dan 
Terbarukan, Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata, Infrastruktur dan Ekonomi Desa Sesuai Kebutuhan, 
Desa Tanpa Kesenjangan, Kawasan Pemukinan Desa Aman dan Nyaman, Konsumsi dan Produksi D
esa Sadar Lingkungan, Desa Tanggap Perubahan Iklim, Desa Peduli Lingkungan Laut, Desa Peduli Li
ngkungan Darat, Desa Damai Berkeadilan, Kemitraan untuk Pembangunan dan Kelembagaan Desa
Dinamis dan Budaya Desa Adaptif.

…



CSOs Champions



Individual & Community Champions



Cara Pandang UUDesa

Desa dapat melaksanakan
pembangunan yang pro-lingkungan, 
yang peka terhadap upaya pelestarian
lingkungan hidup desa. 

Pembangunan

Desa dapat merevitalisasi & 
mengembangkan budaya yang ramah
terhadap lingkungan hidup di desa.

Desa dapat memberdayakan
masyarakat yang berkomitmen
menjaga & melestarian lingkungan
hidup di desa.  

Sosial & Budaya

Keselamatan & kelestarian lingkungan
hidup desa menjadi tanggungjawab

desa

Tanggung Jawab

Desa bisa mengurus dan menerbitkan
kebijalan/regulasi yang peka terhadap

upaya melindungi & melestarikan
lingkungan hidup desa. 

Regulasi/Kebijakan

UUDesa
peluang pembaikan

lingkungan hidup di desa



…
Desa Memiliki Kekuasaan & Tanggungjawab

Desa masih terbawa pola pembangunanisme (ala 
Orba), pembangunan fisik cenderung merusak dan 
mengancam keseimbangan ekosistem desa. 

Kewenangan & kapasitas fiscal yang meningkat
(ADD, DD, PADesa, bagi hasil pajak & retribusi, 
bantuan keuangan, hibah & sumbangan)

Kesadaran ekologis sebagai kunci



What should we do?  

Guna menyakinkan & memberi
inspirasi, masyarakat desa perlu
diajak melihat langsung praktik yang 
sudah berhasil (studi banding & 
studi tiru) 

Diajak belajar di tempat lain

Pemimpin dan elite desa harus
memberi contoh perilaku ramah
lingkungan

Leadership & Keteladanan

Desa harus dirangkul dan dididik secara
perlahan agar mendapatkan

pencerahan.
Dibentuk kelompok belajar bersama, 

atau sanggar belajar bersama.

Sosialisasi & Edukasi

Diperlukan wadah yang memudahkan
konsolidasi gerakan dan memastikan

regenerasi agen perubahan.

Membentuk Kelembagaan
& Agen Perubahan

Menggali praktik baik, budaya baik, 
yang ada atau yang pernah ada, 
dihidupkan dan dikembangkan
berasama masyarakat desa

Merevitalisasi Kearifan Lokal Pro-
Lingkungan

Desa harus ditemani dalam proses-
proses strategi, termasuk perencanaan

& penganggaran, serta regulasi yang 
mendukung upaya pelestarian

lingkungan hidup di desa.

Advokasi Kebijakan Desa

Negara harus percaya pada desa, 
jangan terlalu banyak mendikte



Membantu Desa
Beradaptasi Perubahan Iklim

Mengembangkan yang sudah ada, yang mudah diterima warga
desa, karena pernah dibudidayakan oleh generasi sebelumnya

Pengembangan Pangan Lokal

Melihat sejarahnya, kondisi masyarakat, kearifan lokal, & 
scenario mitigasi/adaptasi di masa depan

Mengkaji kembali tingkat kerentanan

Akses informasi dan
meningkatkan kesadaran warga masyarakat

Literasi

Menggalan krjasama antar-stakeholders dan kebijakan public 
yang mendukungg

Aksi Kolektif



Beban Ganda  
Kerusakan ekologi memperburuk
nasib perempuan desa

Ø Ketika desa krisis ekologi, laki-laki terpaksa migrasi
mencari penghidupan baru, perempuan terpaksa “kerja
semakin keras”, kerja serabutan guna menyambung
hidup, & tetap mengurus pekerjaan rumahan di tengah
lingkungan yang rusak, misalnya sumber air lebih jauh, 
krn kekeringan atau pencemarah, dll (Kartika, 2021)


