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Abstrak 

Penelitian ini membahas peran dokumen SDGs (Suistinable Development Goals) Desa 

sebagai dokumen induk perencanaan pembangunan di desa untuk membangun resiliensi desa 

menghadapi berbagai tantangan pembangunan di Pulau Madura. Penelitian ini dilakukan di 

Desa Alang-Alang Kabupaten Bangkalan dan di Desa Dasok Kabupaten Pamekasan, Madura. 

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun 

konstruksi teoritik yang digunakan adalah studi tentang implementasi kebijakan publik, 

terutama politik kebijakan di aras lokal, yakni level pemerintahan terkecil, yaitu pemerintah 

desa. Konteksnya adalah, bagaimana politik kebijakan pemerintah desa memanfaatkan 

insentif fiskal dari pemerintah pusat berupa dana desa. Dari hasil penelitian ini, dapat 

ditemukan fakta bahwa pemerintah desa tersebut sudah mulai mengafirmasi instruksi dari 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk menyusun 

APBDesa dengan mengacu pada dokumen SDGs Desa. Studi ini penting untuk 

diketengahkan karena dalam SDGs Desa termuat kerangka kebijakan agar desa bisa keluar 

dari situasi kemiskinan sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Dan agar desa mempunyai 

resiliensi tinggi dengan konsep desa tangguh bencana.  

Kata Kunci: Pembangunan Desa, SDGs Desa, Politik Kebijakan, Implementasi Kebijakan. 
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PENDAHULUAN 

Desa ujung tombak identifikasi masalah (Iskandar, 2020). Secara substantif, frasa tersebut 

sangat tepat. Penyebabnya, posisi desa memang sangat strategis untuk pembangunan negara. 

Desa menjadi variable penting untuk identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat di akar 

rumput (Chambers, 1983). Bahkan perencanaan dan realisasi tujuan bernegara terdapat di 

tingkat desa, seperti mewujudkan cita-cita negara kita yang tersurat dalam Pembukaan UUD 

1945. Melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, justru seharusnya dikerjakan mulai dari desa. Sebab di desa 

terdapat sekitar 60 persen penduduk Indonesia. Angka putus sekolah paling tinggi juga di 

desa. Demikian pula masalah kesehatan seperti balita dengan gizi buruk dan risiko kematian 

pada ibu melahirkan terdapat paling banyak di desa (Prabowo, 2013). Artinya, apa yang 

terjadi di desa sebenarnya representasi dari apa yang terjadi di Indonesia. Wajah desa adalah 

wajah Indonesia. Jika desa-desa di Indonesia sejahtera, ada harapan bahwa mayoritas wilayah 

di Indonesia telah sejahtera. 

Gambaran makro tersebut juga relevan dengan kondisi Madura saat ini. Beberapa 

indikator kinerja utama (IKU) pemerintah daerah di Madura menunjukkan pertumbuhan yang 

tidak menggembirakan. Misalnya, angka indeks pembangunan manusia (IPM) dan angka 

kemiskinan tahun 2020 di empat kabupaten di Madura capaiannya lebih buruk dibanding 

rerata capaian Provinsi Jawa Timur. Bahkan posisi Kabupaten Sampang dan Bangkalan 

berada di urutan paling buncit se-Jawa Timur. 

 

Gambar 1. IPM Kab/Kota se -Jawa Timur Tahun 2020 

 

Sumber: Bappeda Prov. Jawa Timur (2021) 
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Dalam rumusan yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS), IPM merupakan 

indeks komposit yang tersusun atas beberapa aspek, yakni kesehatan (umur panjang dan 

hidup sehat), pendidikan (pengetahuan) dan daya beli masyarakat (standar hidup layak). Dari 

ketiga komponen tersebut, keempat Kabupaten di Madura menempati posisi 6 terbawah se-

Jawa Timur (sebagaimana tergambar dalam tabel di atas).  

Selain IPM, angka kemiskinan di Madura juga tergolong tinggi dibandingkan dengan 

rerata angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Sampang, Bangkalan dan 

Sumenep menempati urutan tiga besar kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi di Jawa 

Timur. Sedangkan Pamekasan menduduki peringkat ketujuh sebagai Kabupaten dengan 

angka kemiskinan tertinggi di Jawa Timur (sebagaimana tergambar dalam grafik di bawah 

ini).  

 

Gambar 2. Tingkat Kemiskinan Per Kab/Kota se-Jawa Timur Tahun 2020 

 

 

Sumber: Bappeda Prov. Jawa Timur 2021 

 

Fenomena tersebut salah satunya disebabkan oleh belum optimalnya proses 

pembangunan di desa. Sebab desa adalah beranda depan pembangunan (Iskandar, 2020). 

Apalagi, mayoritas masyarakat Madura adalah masyarakat rural yang menghuni kawasan 

perdesaan (Prananta, 2020). Sehingga keberhasilan pemberdayaan masyarakat Madura 

memiliki keterkaitan dengan keberhasilan untuk memberdayakan desa. 
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Pertanyaannya kemudian, dari mana seharusnya kita mulai membangun desa? 

Pertanyaan tersebut tidak mudah dipecahkan mengingat kompleksitas permasalahan di desa 

juga tidak sederhana (Cornelis, 2005). Oleh karena itu, identifikasi masalah mendasar yang 

dialami mayoritas desa Indonesia sangat penting dilakukan terlebih dahulu sebelum kita 

beranjak lebih jauh dengan menawarkan alternatif pemikiran tentang solusi membangun desa. 

Terkait hal tersebut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi (Kemendesa PDTT) menyusun road map atau dokumen induk perencanaan 

desa yang bernama Suistinable Development Goals (SDGs) Desa. Di mana melalui 

Permendesa No. 13 Tahun 2020 tentang SDGs Desa, Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi menginstruksikan kepada seluruh kepala desa di Indonesia untuk 

menyusun dokumen perencanaan desa (RPJMDesa) dan dokumen penganggaran desa 

(APBDesa) dengan mempedomani SDGs Desa. Tujuannya agar pembangunan di level desa 

lebih terstruktur, sistematis dan mempunyai tolak ukur yang jelas (Iskandar, 2020). 

Adapun SDG’s Desa tersebut meliputi 18 indikator, yang terdiri dari: (1) Desa tanpa 

kemiskinan; (2) Desa tanpa kelaparan; (3) Desa sehat dan sejahtera; (4) Pendidikan desa 

berkualitas; (5) Keterlibatan perempuan desa; (6) Desa layak air bersih dan sanitasi; (7) Desa 

berenergi bersih dan terbarukan; (8) Pertumbuhan ekonomi desa merata; (9) Infrastruktur dan 

inovasi desa sesuai kebutuhan; (10) Desa tanpa kesenjangan; (11) Kawasan permukiman desa 

aman dan nyaman; (12) Konsumsi dan Produksi desa sadar lingkungan; (13) Desa tanggap 

perubahan iklim; (14) Desa peduli lingkungan laut; (15) Desa peduli lingkungan darat; (16) 

Desa damai berkeadilan; (17) Kemitraan untuk pembangunan desa; dan (18) Kelembagaan 

desa dinamis dan budaya desa adaptif. 

Penelitian ini ingin mengkaji mengenai kesiapan pemerintah desa di Madura dalam 

mengimplementasikan point-point yang tercantum dalam SDGs Desa. Hal ini urgen karena 

kapasitas kepala desa dan aparaturnya dalam menerjemahkan indikator-indikator dalam 

SDGs Desa akan berkorelasi dengan keberhasilan atau kegagalan pembangunan masyarakat 

desa. Di sisi lain, masih banyak pemerintah desa di Indonesia yang belum sepenuhnya 

berhasil menerjemahkan SDGs Desa dengan baik. Terutama para aparatur desa di Madura 

yang terkendala oleh minimnya infrastruktur maupun kualitas SDM yang ada. 

Terkait dengan studi terdahulu, cukup banyak penelitian yang telah dilakukan oleh para 

peneliti terkait dengan isu desa. Diantaranya adalah beberapa penelitian berikut ini. Penelitian 

pertama dilakukan oleh Ishartono dan Santoso Tri Rahardjo pada tahun 2016 dengan judul 

Suistinable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan yang diterbitkan di 

Jurnal Social Work Jurnal. Volume 6 No. 2 Tahun 2016. Dalam riset tersebut peneliti 
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menyatakan bahwa isu kemiskinan tetap menjadi isu penting bagi negara-negara 

berkembang, demikian pula dengan Indonesia. Penanganan persoalan kemiskinan harus 

dimengerti dan dipahami sebagai persoalan dunia, sehingga harus ditangani dalam konteks 

global pula. Sehingga setiap program penanganan kemiskinan harus dipahami secara 

menyeluruh dan saling interdependen dengan beberapa program kegiatan lainnya. Dalam 

SDGs dinyatakan no poverty (tanpa kemiskinan) sebagai poin pertama prioritas. Hal ini 

berarti dunia bersepakat untuk meniadakan kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh 

penjuru dunia, tidak terkecuali Indonesia. Pengentasan kemiskinan akan sangat terkait dengan 

tujuan global lainnya, yaitu lainnya, dunia tanpa kelaparan, kesehatan yang baik dan 

kesejahteraan, pendidikan berkualitas, kesetaraan jender, air bersih dan sanitasi, energi bersih 

dan terjangkau; dan seterusnya hingga pentingnya kemitraan untuk mencapai tujuan-tujuan 

tersebut. 

 Kemudian ada penelitian yang dilakukan oleh Desi Ariani dan Irma Juraida (2019) 

dengan judul Eksistensi Perempuan Suku Sasak dalam Pembangunan Berkelanjutan di 

Bidang Ekowisata Desa Sembalun Lawang yang diterbitkan di Jurnal Community. Volume 5, 

No. 2 Oktober 2019. Dalam penelitian tersebut kedua peneliti meneliti tentang keterlibatan 

perempuan desa dalam pengembangan desa wisata dengan konsep ekowisata untuk 

mendukung realisasi target SDGs, yakni mengakhiri kemiskinan melalui pengembangan 

sektor pariwisata dan juga menciptakan kesetaraan gender. Dan dalam riset tersebut terbukti 

bahwa perempuan mempunyai peran yang signifikan dalam pengembangan desa wisata 

berbasis konsep ekowisata tersebut. Dengan demikian ada korelasi positif antara 

pengembangan desa wisata berbasis ekowisata untuk mereduksi angka kemiskinan sekaligus 

menciptakan kesetaraan gender. 

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan Muhammad Yamin, dkk 

(2018) dengan judul Analisis Open Government dan e-Government di Indonesia Berdasarkan 

Kerangka Kerja SDGs: Studi Kasus Desa Melung, Kabupaten Banyumas yang diterbitkan di 

Jurnal Hubungan Internasional Vol. 7. No. 2 Oktober 2018. Penelitian tersebut bertujuan 

menganalisis kesiapan pemerintah lokal di Indonesia dalam rangka memenuhi Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di tingkat daerah pedesaan yang diprakarsai oleh 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Penulis menganalisis kesiapan pemerintahan terbuka di 

Desa Melung, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, untuk melihat strategi dan penerapan 

model e-government oleh pemerintah. Tulisan ini berargumen, terlepas dari lokasinya yang 

berada di daerah pedesaan, pemerintah Desa Melung telah menggunakan sistem berdasarkan 

kerangka SDGs, seperti kebijakan untuk mengubah administrasi berbasis kertas (paper-based) 
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menjadi pemerintahan elektronik. Upaya ini diambil untuk meningkatkan efisiensi layanan 

publik berdasarkan kualitas dan akuntabilitas yang kemudian mengarah pada partisipasi 

pemerintah yang lebih aktif dalam berbagi informasi dengan warganya. Namun demikian, 

upaya Pemerintah Desa Melung belum cukup baik karena masih bergantung pada bantuan 

pemerintah daerah dan perusahaan milik negara. Oleh karena itu, hasil penelitian yang 

dipaparkan dalam tulisan ini diharapkan dapat memperkuat kelembagaan pemerintah daerah 

dan mampu memenuhi tujuan pembangunan seperti ditetapkan dalam kerangka SDGs.  

Kemudian penelitian selanjutnya dilakukan oleh Roberta Zulfhi Surya dengan judul 

Analisa Keselarasan SDGs Dengan Program Pembangunan Desa Seresam di Desa Seresam 

Kabupaten Indragiri Hulu yang diterbitkan di Jurnal Selodang Mayang, Vol. 5 No. 2 Agustus 

2019. Dalam penelitian tersebut peneliti menjelaskan bahwa Bappenas RI meluncurkan 

program Voluntary National Report (VNR) untuk percepatan pencapaian SDGs. Untuk 

merespon itu, Sekretariat SDGs Provinsi Riau melakukan survey best practices SDGs ke 12 

Kabupaten/Kota dengan difasilitasi oleh Bappeda Kabupaten/Kota. Penelitian ini dilakukan 

dengan metode servey dan desk review. Servei dilaksanakan untuk mengumpulkan data dan 

informasi sementara desk review untuk melalukan analisa keselarasan antara SDGs dengan 

program pembangunan desa. Berdasarkan hasil analisa, desa seresam dinilai sukses dalam 

mengimplementasikan SDGs di level Desa. 

Namun belum ada penelitian yang secara spesifik mengambil fokus studi tentang SDGs 

Desa. Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, penelitian yang dilakukan oleh Yamin, dkk 

(2018) dan Surya (2019) mendekati topik dan fokus penelitian yang akan penulis lakukan. 

Namun yang mereka lakukan masih sebatas menghubungkan antara dokumen SDGs yang 

disusun oleh Bappenas dengan pembangunan di level desa. Belum ada penelitian yang secara 

spesifik mengkaji mengenai SDGs Desa. Apalagi dengan mengambil lokus di Pulau Madura. 

Maka dari itu, sepanjang pengetahuan peneliti, penelitian tentang kesiapan pemerintah desa 

dalam menjalankan SDGs Desa di Madura adalah yang pertama kali dilakukan. Oleh sebab 

itu, rumusan masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana 

implementasi SDGs Desa di Desa Alang-Alang Kec. Labang Kab. Bangkalan dan Desa 

Dasok Kec. Pademawu Kab. Pemekasan? 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

memungkinkan peneliti untuk mendekati data dengan melihat pengalaman dalam rangka 

memahami perilaku sosial. Dengan melihat pengalaman tersebut maka peneliti mampu 
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mengembangkan komponen-komponen keterangan yang analitis, konseptual dan kategoris. 

Analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Model analisa dapat menjelaskan keadaan 

dan kondisi yang berlangsung serta gejala penting yang saling berhubungan antara satu 

dengan yang lainnya pada aspek yang diteliti (Salim, 2001). Pengumpulan data dilakukan 

melalui proses kajian kepustakaan, observasi, depth interview dan focus group discussion 

(FGD). 

Adapun lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Alang-Alang, Kecamatan Tragah, 

Kabupaten Bangkalan dan Desa Dasok, Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. 

Sedangkan dalam penelitian ini, data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan; 

penelitian lapangan berupa observasi dengan para kepala desa serta aparatur desa dan Focus 

Group Discussion (FGD) dengan stakeholders. 

 

Setelah data terkumpul, dilanjutkan dengan analisis data. Dalam konteks ini analisis 

data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Melalui analisis 

deskriptif peneliti memberikan gambaran atau paparan atas objek penelitian sebagaimana 

hasil penelitian yang dilakukan. Pendekatan analisa secara deskriptif kualitatif dilakukan 

dengan memperlakukan obyek berdasarkan kategori tertentu, kategori tersebut bertujuan 

untuk menyeleksi data yang berkaitan dengan penelitian, kemudian diklasifikasikan secara 

yuridis dan sistematis. Tahapan analisis data dalam penelitian, yaitu: (1) bahan atau fakta 

disistematisasi atau ditata dan disesuaikan dengan objek yang diteliti; (2) Bahan atau fakta 

yang telah disistematisasi, kemudian diuraikan dan dijelaskan sesuai objek yang diteliti 

berdasarkan teori; (3) Bahan yang telah diuraikan kemudian dievaluasi. Pada tahap ini 

dilakukan beberapa aktivitas seperti mengumpulkan dan mengkaji data-data sekunder serta 

pemetaan hasil depth interview dengan narasumber dan hasil focus group discussion (FGD) 

dengan stakeholders. (4) Langkah tersebut dilakukan untuk memahami fokus penelitian 

secara mendalam dan komprehensif serta menyusunnya dalam laporan hasil penelitian secara 

sistematis. 

 

PEMBAHASAN 

Desa dalam Diskursus Suistinable Development Goals 

Pertanyaan “apa itu desa?” sesungguhnya bukan problem yang mudah dijawab 

mengingat kompleksitas yang melingkupinya. Karena itu sulit untuk menemukan sebuah 

definisi tunggal yang sanggup merangkum segala pertanyaan definitif tentang desa. Namun 
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kita bisa memulainya dengan hal yang sangat mendasar. Yakni, desa bukanlah sebuah ruang 

yang kosong. Desa tidak sekedar sebutan administratif yang hampa. Sebab desa adalah 

sebuah “tempat”, di mana makna “tempat” itu ekuivalen dengan ruang: ruang yang di 

dalamnya terdapat manusia-manusia sebagai penghuninya. Dalam terminologi sosiologis-

antropologis, manusia-manusia penghuni desa itu disebut sebagai masyarakat. Sehingga 

ketika kita membahas desa pada dasarnya kita sedang memperbincangkan sesosok subjek: 

“masyarakat (per)desa(an).” 

Koentjaraningrat (1994) menjabarkan definisi masyarakat adalah kesatuan hidup 

manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu 

dan terikat oleh suatu rasa identitas yang sama. Adapun secara umum syarat-syarat 

terbentuknya masyarakat terdiri dari kriteria berikut ini; (a) Sejumlah manusia yang hidup 

bersama dalam waktu yang relatif lama; (b) Merupakan suatu sistem hidup bersama, yaitu 

hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan di mana setiap anggota masyarakat merasa 

dirinya masing-masing terikat dengan kelompoknya. 

Sementara itu pengertian desa dan perdesaan sering dikaitkan dengan pengertian 

village dan rural. Sering pula dibandingkan dengan kota (town/city) dan perkotaan (urban). 

Perdesaan (rural) menurut Wojowasito dan Poerwodarminto (1972, dalam Wisadirana, 2005) 

diartikan seperti desa atau seperti di desa dan perkotaan (urban) diartikan seperti kota atau 

seperti di kota. Berdasarkan batasan tersebut, perdesaan dan perkotaan mengacu kepada 

karakteristik masyarakat, sedangkan desa dan kota merujuk pada suatu satuan wilayah 

administrasi atau teritorial. Dalam kaitan ini suatu daerah perdesaan dapat mencakup 

beberapa desa. Dengan demikian teranglah batasan-batasan konseptual ketika kita 

memperbincangkan masyarakat desa. 

Seiring dengan disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa pun kini 

tersentuh oleh desain pembangunan nasional. Bahkan oleh pembangunan global yang 

bernama SDGs (suistinable development goals). Akan tetapi kali ini SDGs yang dimaksud 

mengalami kontekstualisasi dan lokalisasi menyesuaikan dengan unit pemerintahan terkecil, 

yakni pemerintah desa. Hal tersebut juga seiring dengan insentif fiskal dari pemerintah pusat 

kepada pemerintah desa berupa pengalokasian dana desa setiap tahunnya kepada seluruh desa 

di Indonesia. 

Dalam arahan Presiden Jokowi tanggal 22 Oktober 2019, ditegaskan Presiden bahwa 

dana desa harus dirasakan kemanfaataanya oleh seluruh masyarakat desa, terutama 

masyarakat kalangan bawah. Kemudian dana desa juga harus berkontribusi pada peningkatan 

ekonomi desa dan peningkatan kualitas SDM desa. Karena itu melalui Perpres No. 59/2017 



 

|478|   Seminar Nasional Sosiologi  | Vol. 2 Tahun 2021 

Unram 
SeNSosio 

maka disusunlah SDGs Desa. SDGs Desa merupakan turunan dari implementasi SDGs global 

di Indonesia yang sebelumnya sudah diratifikasi oleh Indonesia Bappenas RI yang telah 

Menyusun dokumen perencanaan berupa metadata indikator pencapaian tujuan pembangunan 

berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Perpres No. 59/2017. Dengan adanya SDGs Desa, 

pemerintah mengharapkan adanya kontribusi sebesar 74 persen terhadap pencapaian tujuan 

pembangunan berkelanjutan (Iskandar, 2020) 

 Secara konseptual, dasar penyusunan SDGs Desa adalah pembangunan total atas desa. 

Di mana seluruh aspek pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh warga desa tanpa ada 

yang terlewat (no one left behind). Pembangunan desa mengarah pada 18 tujuan 

pembangunan berkelanjutan dengan tetap memprioritaskan generasi mendatang tetap menjadi 

bagian dari pelaksanaan dan pemanfaatan pembangunan.  

Adapun SDG’s Desa tersebut meliputi 18 indikator, yang terdiri dari: (1) Desa tanpa 

kemiskinan; (2) Desa tanpa kelaparan; (3) Desa sehat dan sejahtera; (4) Pendidikan desa 

berkualitas; (5) Keterlibatan perempuan desa; (6) Desa layak air bersih dan sanitasi; (7) Desa 

berenergi bersih dan terbarukan; (8) Pertumbuhan ekonomi desa merata; (9) Infrastruktur dan 

inovasi desa sesuai kebutuhan; (10) Desa tanpa kesenjangan; (11) Kawasan permukiman desa 

aman dan nyaman; (12) Konsumsi dan Produksi desa sadar lingkungan; (13) Desa tanggap 

perubahan iklim; (14) Desa peduli lingkungan laut; (15) Desa peduli lingkungan darat; (16) 

Desa damai berkeadilan; (17) Kemitraan untuk pembangunan desa; dan (18) Kelembagaan 

desa dinamis dan budaya desa adaptif (Iskandar, 2020). 

 

Implementasi SDGs Desa  

Implementasi adalah tahap tindakan/aksi dimana semua perencanaan yang 

dirumuskan menjadi kebijakan yang dioperasionalkan (Denhart, 1995). Selanjutnya dalam 

memahami implementasi kebijakan berarti berusaha memahami apa yang selanjutnya terjadi 

sesudah suatu program dilaksanakan atau dirumuskan. 

Selanjutnya ada beberapa pendapat pakar yang memberikan pendapatnya tentang 

proses implementasi seperti: Mazmanian dan Paul Sabatier (dalam Maindoka, 2004), 

menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang 

senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan 

fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan 

yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan, baik yang berhubungan dengan usaha 

untuk pengadministrasiannya, maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak nyata kepada 

masyarakat. Implementasi dapat diartikan sebagai “suatu proses melaksanakan keputusan 
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kebijakan. “Secara sistematika Pressman dan Widavsky (Dunn, 1998) memandang 

implementasi sebagai suatu proses interaksi antara tujuan yang ditetapkan dengan tindakan-

tindakan yang dimaksudkan mewujudkan tujuan tersebut. Sementara menurut Jones (dalam 

Dunn, 1998) implementasi kebijakan merujuk pada pelaksanaan secara efektif, sehingga 

implementasi kebijakan memuat tentang aktivitas-aktivitas program yang akan dilaksanakan 

sesuai dengan ttujuan yang telah ditetapkan dan dirasakan hasilnya atau manfaatnya oleh 

kelompok sasaran yang dituju.  

Nakamura dan French smallwood (1980), dalam Subarsono (2003), memberikan 

pengertian tentang implementasi kebijakan adalah keberhasilan dalam mengevaluasi masalah 

dan kemudian menterjemahkan kedalam keputusan-keputusan yang bersifat khusus. Menurut 

Fressman Wildavsky (1984) dalam Subarsono (2003) implementasi diartikan sebagai 

instruksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana tindakan dalam mencapai tujuan 

tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kausal antara yang 

diinginkan dengan cara untuk mencapainnya. Tujuan studi implementasi yang paling utama 

adalah mempelajari bagaimana kinerja suatu kebijakan publik, serta mengkaji secara kritis 

factor-faktor yang mempengaruhi suatu kebijakan dalam mencapai tujuan kebijakan (Effendi, 

2000).  

Tujuan lain dalam mempelajari implementasi kebijakan publik adalah menyangkut 

konflik dan keputusan serta siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan (Dunn, 1998). 

Efefktivitas implementasi kebijakan dapat dilihat melalui 2 perspektif, yang pertama dari 

sudut proses (implementasi, yaitu menekankan pada konsistensi antara pelaksanaan program 

atau kebijakan dengan policy guidelines, merupakan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan 

program yang dibuat oelh pembuat program, yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, 

agen pelaksana, kelompok sasaran dan pemanfaatan program. Program dikatakan berhasil 

apabila pelaksanaannya sesuai dengan policy guidelines yang telah ditentukan. Kedua: dari 

perspektif outcome suatu program dikatakan berhasil apabila program tersebut menghasilkan 

dampak seperti yang diharapkan (Effendi, 2000).  

 Lantas, bagaimana implementasi dari SDGs Desa tersebut ketika digunakan untuk 

membaca dinamika sosial-budaya desa-desa di Madura. Bagan di bawah ini dapat 

memberikan gambaran mengenai sistematika implementasi SDGs Desa. 
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 Gambar di atas menjelaskan mengenai tahapan demi tahapan implementasi SDGs 

Desa di ranah praksis. Di mana prosesnya dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 2021 

hingga tahun 2022. 

 

 Dalam bagan di atas juga tergambar tentang skala implementasi SDGs Desa yang 

meliputi level desa, RT hingga individu. Termasuk juga keseluruhan dokumen perencanaan 

desa. 
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 Dari berbagai data yang dihimpun di setiap level, data tersebut kemudian di 

dikonsolidir menjadi basis data desa. 

 

 

 

 

 Dalam gambar di atas tergambar contoh tentang konsolidasi data desa di Desa Alang-

Alang yang meliputi profil desa dan juga rincian perencanaan APB Desa. Hal tersebut 

penting sebagai acuan bagi desa untuk menyusun perencanaan dan mengimplementasikan 
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setiap program yang disusun. Tujuannya agar masing-masing desa memiliki basis data yang 

valid sehingga mudah diukur capaian hasilnya. 

 

KESIMPULAN 

 Banyak desa, terutama Desa Alang-Alang dan Desa Dasok sudah melaksankan 

instruksi Kementerian Desa dan PDTT RI untuk melaksanakan prinsip-prinsip SDGs Desa 

dalam proses perencanaan pembangunan di desa. Ke depan harapannya banyak desa yang 

sudah memiliki basis data yang valid dan terukur sehingga realisasi capaian program 

pembangunan desa dapat ditakar secara presisi. Dengan demikian, desa-desa di Madura dapat 

membangun resiliensi desanya dari beragam potensi disrupsi. Baik disrupsi yang disebabkan 

oleh bencana alam maupun wabah dalam wujud pandemi atau endemi.  
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