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Workshop Integrasi SDGs  

Dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa 
 

Perempuan Kepala Desa Kabupaten Bone 
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Mali Siparappe, Malilu Sipakainge 
Jika sebuah tim hanyut terbawa arus,  

kewajiban kita adalah saling membantu, mencari tepian agar semua bisa selamat 
 

Padaidi padaelo, sipatuo sipatokkong 
Se-iya sekata, saling topang dalam kehidupan dan saling mengingatkan 

 

Pepatah bijak dari Bugis ini menjadi energi bertemunya para perempuan kepala desa yang 
tersebar di desa-desa kabupaten Bone untuk upaya pencapaian SDGs melalui desa.  

Sebuah langkah nyata dari perempuan kepala 
desa yang memiliki kekuatan besar untuk 
menjadikan SDGs sebagai gerak bersama.  

Dimulai dengan bertemunya 29 Perempuan 
kepala desa1 dalam workshop ini diharapkan 
dapat menjadi jalan dalam mewujudkan 
capaian SDGs khususnya melalui 
perencanaan dan penganggaran dalam 
RPJMDes, RKPDes dan APBDes.  

 

Workshop yang dibarengi dengan kunjungan ke desa Mallari dan Cumpiga pada tanggal 31 
Oktober dan pertemuan di kelas pada tanggal 1-2 November 2019 ini diinisiasi bersama LPP 
Bone, Institut KAPAL Perempuan, YKPM dan Pemerintah 
kabupaten Bone khususnya BAPPEDA.  

Tujuan utamanya adalah mengintegrasikan perspektif 
kesetaraan gender dan SDGs dalam menyusun 
perencanaan dan penganggaran desa.  

Proses ini didesain dengan metode partisipatif, menggunakan data lapangan, mengangkat 
pengalaman perempuan menjadi pengetahuan dan agenda bersama. 

                                                           
1 Jumlah kepala desa perempuan di Kabupaten Bone keseluruhan adalah 59 atau 20% lebih dari jumlah kepala 

desa. 
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Materi diawali dengan membangun pemahaman SDGs melalui pemutaran video SDGs Bappenas, 
bermain drama sidang PBB dan pemetaan masalah desa, data, regulasi serta program desa dikaitkan 
dengan 17 tujuan SDGs. Untuk mengembangkan kapasitas perspektif keadilan gender dilakukan 
melalui pembahasan mendalam tujuan 5 yaitu Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. 

Melalui simulasi workhop ini berhasil menyusun RKPDes dan APBDes dengan mengintegrasikan 
target-target Tujuan 5 SGDs khususnya penghapusan diskriminasi, penghapusan kekerasan terhadap 
perempuan, penghapusan perkawinan anak dan partisipasi perempuan dalam pengambilan 
keputusan dan pemenuhan data gender.  

Disadari betul bahwa workshop ini merupakan langkah awal sehingga membutuhkan kelanjutan 
untuk mematangkan, mengimplementasikan untuk memastikan gerakan SDGs yang dimulai dari 
desa. Mengingat pentingnya tindak lanjut tersebut, dalam workshop ini disepakati sebuah wadah 
bersama yaitu Asosiasi Kepala Desa Perempuan untuk pencapaian SDGs.   

Dalam pertemuan ini, 29 kepala desa perempuan menandatangani Deklarasi yang menyatakan 
komitmen untuk: 

1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan 
di mana pun. 

2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum 
perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan 
orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi 
lainnya. 

3. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan 
anak, perkawinan paksa, serta sunat perempuan. 

4. Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan 
rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan 
publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial dan 

peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara 
nasional. 

5. Menjamin partisipasi penuh dan efektif dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk 
memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan 
masyarakat. 

6. Menjamin pemenuhan atas hak kesehatan seksual dan reproduksi perempuan.  
7. Membentuk regulasi yang mendukung keadilan dan kesetaraan gender di segala bidang 

pembangunan untuk pencapaian SDGs. 
8. Membentuk dan mengembangkan Asosiasi Perempuan Kepala Desa Untuk Pencapaian 

SDGs di Kabupaten Bone.  

Workshop ini merupakan anggaran swadaya dari LPP Bone, kepala desa dan 30% dari total biaya 
workshop adalah sisa anggaran yang diperoleh dari selisih kurs dana Partner Asia. Workshop ini juga 
menarik perhatian banyak pihak, diantaranya hadir dari Pemda Kabupaten Lombok Utara, NTB, 
Kartini Manakarra dari Mamuju, Sulawesi Barat, dan individu organisasi nirlaba Jakarta. Meskipun 
berhalangan hadir, Lembaga Administrasi Negara mengupayakan terlibat dan Jurnalis koran nasional 
KOMPAS dan Jakarta Post menyatakan ketertarikannya untuk hadir meliput. 
 

Workshop ini dapat mencapai tujuan yang direncanakan 
meskipun masih membutuhkan penguatan melalui tindak lanjut 
paska pertemuan ini. Fasilitator dan penyusun desain workshop 
ini adalah gabungan dari tim penyelenggara yaitu Ratna dan 
Asia (LPP Bone), Misi (KAPAL Perempuan), Tim Gender Watch-
MAMPU: Muljadi Prajitno, Rosniati dan Nurhayati (YKPM), Ririn 
Hayudiani (LPSDM) dan individu Agung Wijaya.  

 

 


