
 

 
 

 
 

 

CONTOH MODEL PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DENGAN 
MEMPERTIMBANGKAN TIPOLOGI DESA 

 
I Provinsi :  
 Kabupaten :  

 Kecamatan :  
 Desa :  
 Tipologi : Desa Pegunungan/Dataran Tinggi, Pertanian Pangan, 

Tertinggal dan Sangat Tertinggal 
 Produk Unggulan : Pertanian Sayur Mayur (Kentang, Kol, Wortel dll) 

 

Bidang Kegiatan Tujuan 

A. Pembangunan Desa 

1. pembangunan, 

pengembangan 
dan pemeliharaan 
sarana prasarana 

lingkungan 
permukiman  

a. pembangunan/pengada

an tendon air/bak 
penampung air hujan 
atau air bersih dari 

sumber mata air 

- memenuhi dan mendekatkan 

akses kebutuhan air bersih 
untuk penduduk Desa; 

- membangun/pengadaan 

baru untuk bak penampung 
air hujan 

b. pemeliharaan saluran 
air bersih dari sumber 

mata air ke rumah-
rumah penduduk 

- mencegah kerusakan 
saluran air bersih 

- menjamin pemenuhan 
kebutuhan air bersih untuk 
penduduk 

2. pembangunan, 
pengembangan 

dan pemeliharaan 
sarana prasarana 
transportasi 

a. pembangunan jalan 
poros Desa 

- meningkatkan kualitas jalan 
poros Desa; 

- memudahkan distribusi hasil 
pertanian 

 b. pembangunan jalan 
lingkungan Desa 

- meningkatkan kualitas jalan 
lingkungan Desa; 

- memudahkan transportasi 
hasil pertanian 

3. pembangunan, 
pengembangan 
dan pemeliharaan 

sarana prasarana 
energy 

Membangun pembangkit 
listrik tenaga mikro hidro 
dan biogas 

- memaksimalkan 
pemanfaatan sumber daya 
sungai untuk pemenuhan 

energi di Desa; 
- memaksimalkan 

pemanfaatan kotoran ternak. 

4. Pembangunan, 
pengembangan 

dan pemeliharaan 
sarana prasarana 

informasi dan 
komunikasi 

Pengadaan, pembangunan 
dan pengembangan sistem 

informasi dan komunikasi 
Desa 

Mewujudkan e-government 
di Desa 

5. Pembangunan, 
pengembangan 
dan pemeliharaan 

sarana prasarana 
kesehatan 
masyarakat 

a. Pembangunan 
poskesdes polindes dan 
balai posyandu 

Mendorong optimalisasi 
kegiatan pelayanan 
kesehatan masyarakat 

b. Pengadaan alat-alat 
kesehatan untuk 

poskesdes/polindes 

Pemenuhan peralatan 
kesehatan masyarakat Desa 

  

LAMPIRAN IV 

PERATURAN BUPATI KARO 

NOMOR  

TENTANG 

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN 
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN 

KARO TAHUN ANGGARAN 2018 

c.Pengadaan... 



 

BIDANG KEGIATAN TUJUAN 

 c. Pengadaan kebutuhan 
medis (obat-obatan, 

vitamin, makan 
tambahan, dan lain-

lain) dalam mendukung 
kesehatan masyarakat 
Desa 

Pemenuhan kebutuhan 
medis dalam mendukung 

kesehatan masyarakat Desa 

6. Pembangunan, 
pengembangan 

dan pemeliharaan 
sarana prasarana 
pendidikan, social 

dan kebudayaan 

Pembangunan dan 
pengembangan gedung 

PAUD 

Memenuhi kebutuhan 
pendidikan dasar untuk anak 

balita/usia dini. 

7. Pengadaan, 

pembangunan, 
pengembangan 
dan pemeliharaan 

sarana prasarana 
usaha ekonomi 

pertanian yang 
berskala produktif 
dan usaha 

ekonomi lainnya 
yang meliputi 

produksi, 
distribusi dan 
pemasaran untuk 

ketahanan pangan 

a. Pembibitan tanaman 

sayur-sayuran 

- Mengurangi tingginya biaya 

produksi pengolahan hasil 
pertanian 

- Meningkatkan pendapatan 

petani sayur 

b. Pembangunan pasar 

sayur mayor 

- Meningkatkan akses 

pemasaran hasil produksi 
pertanian 

- Meningkatkan pendapatan 
petani sayur 

c. Pembangunan kandang 
ternak 

- Mengembangkan usaha 
peternakan pendukung usaha 
pertanian 

- Meningkatkan pendapatan 
peternak dan petani sayur 

d.  Pembangunan sarana 
prasarana pengolahan 
kompos/pupuk 

kandang untuk pupuk 
organic 

Mendorong kesadaran petani 
memanfaatkan pupuk organik. 

8. Program/kegiatan 
lainnya yang 
sesuai dengan 

Desa yang 
diputuskan dalam 

musyawarah Desa 

  

B. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 

1.Dukungan 
kegiatan ekonomi 
baik yang 

dikembangkan 
oleh BUM 

Desa/BUM Desa 
Bersama 

a.pendirian dan 
pengembangan BUM 
Desa/BUM Desa 

Bersama 

-meningkatkan usaha ekonomi 
di Desa 

b. Pelatihan manajemen 

usaha BUM Desa/BUM 
Desa Bersama 

- Meningkatkan pengetahuan 

dan keterampilan 
pengurusatau anggota dalam 

mengembangkan usaha 
ekonomi di Desa 

c. Bantuan permodalan - Membantu pengembangan 

usaha ekonomi di Desa 
 

 

 

 

 

2.Peningkatan... 



BIDANG KEGIATAN TUJUAN 

2. Peningkatan 

kapasitas pelaku 
usaha ekonomi 
Desa melalui 

pelatihan dan 
pemagangan 

a. Pelatihan pertanian 

organik 

- Meningkatkan keterampilan 

penduduk mengelola 
pertanian organik; 

- Meningkatkan nilai tambah 

komiditas ekonomi lokal. 

b. Pelatihan penggunaan 

sarana prasarana 
produksi pertanian dan 
usaha ekonomi lainnya 

- Memberikan pengetahuan 

penggunaan sarana prasarana 
produksi pertanian dan usaha 
ekonomi lainnya 

3. Bantuan 
peningkatan 

kapasitas untuk 
program dan 

kegiatan 
ketahanan pangan 
Desa 

a. Pelatihan peningkatan 
kualitas 

musyawarah/rembug 
warga untuk 

memfungsikan kembali 
tradisi lumbung 
padi/hasil pertanian 

lainnya. 

Merevitalisasi tradisi lumbung 
padi Desa 

b. Pelatihan pengolahan 

dan pemasaran hasil 
pertanian dan usaha 
ekonomi lainnya 

Meningkatkan pengetahuan 

masyarakat terhadap berbagai 
aneka dan cara pengolahan 
hasil pertanian dan usaha 

ekonomi lainnya. 

4. Pengorganisasian 

masyarakat, 
fasilitasi, bantuan 
hokum 

masyarakat dan 
pelatihan 

paralegal di Desa 

a. Pelatihan paralegal 

Desa 

Meningkatkan kemampuan 

masyarakat dan Desa 
menyelesaikan sengketa 
hukum secara mandiri tanpa 

melalui jalur pengadilan 

b. Pelatihan penyelesaian 

mediasi sengketa 
hukum berkaitan 

pengelolaan asset Desa 
serta penyimpangan 
penggunaan keuangan 

dan asset Desa 

- Meningkatkan penyelesaian 

sengketa hukum dalam 
penggunaan asset Desa 

- Meningkatkan pencegahan 
dan penanganan korupsi 

5. Sosialisasi dan 

edukasi kesehatan 
masyarakat 

a. Sosialisasi ancaman 

penyakit di Desa 

- Meluaskan pemahaman 

masyarakat Desa tentang 
ancaman penyakit di Desa 

b. Edukasi gerakan hidup 
bersih dan sehat di 
Desa 

- Mendorong perilaku hidup 
bersih dan sehat 

6. Program/kegiatan 
lainnya yang 

sesuai dengan 
Desa yang 
diputuskan dalam 

musyawarah Desa 

 -  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

II.Provinsi... 



II. Provinsi :  

 Kabupaten :  
 Kecamatan :  

 Desa :  
 Tipologi : Desa Daratan/Hamparan, Tanaman Pangan/Industri 

Bahan Pangan, Berkembang 

 Produk 
Unggulan 

: Pertanian Pangan dan Industri Bahan Pangan (Beras, 
Jagung) 

 

Bidang Kegiatan Tujuan 

A. Pembangunan Desa 

1.pembangunan, 

pengembangan 
dan pemeliharaan 
sarana prasarana 

lingkungan 
permukiman  

a. pembangunan jalan 

Desa 

- Meningkatkan kualitas jalan 

desa; 
- Memudahkan akses 

permukiman. 

b. pemeliharaan saluran 
air bersih dari sumber 

mata air ke rumah-
rumah penduduk 

- mendorong masyarakat 
bertanggungjawab terhadap 

pengelolaan sampah secara 
mandiri 

c. pengadaan dan 
pengembangan sarana 
prasarana daur ulang 

sampah 

- mendorong kemanfaatan 
daur ulang sampah untuk 
mengurangi pencemaran 

lingkungan  

2. pengadaan, 

pembangunan, 
pengembangan 
dan pemeliharaan 

sarana prasarana 
produksi dan 

pemasaran hasil 
usaha pertanian 

a. pembangunan dan 

pemeliharaan saluran 
irigasi tersier 

- menjamin kelancaran 

pasokan air ke areal 
pertanian 

- menjaga kualitas bangunan 

saluran irigasi 

b. pembangunan dan 

pemeliharaan sarana 
prasarana pembibitan 

tanaman pangan 

- mendorong pengembangan 

pusat pembibitan tanaman 
pangan 

- mengurangi ketergantungan 
petani terhadap bibit 
pabrikan 

c. pembangunan dan 
pengembangan sarana 

prasarana pengolahan 
pupuk 
kandang/kompos/bank 

kompos 

- mendorong kesadaran 
masyarakatpetani dalam 

menggunakan pupuk 
kandang/kompos/bank 
kompos; 

d. pembangunan sarana 

prasaranapengolahan 
hasil pertanian serta 
pengadaan mesin 

penggilingan padi dan 
mesin penepung biji-

bijian 

- memudahkan akses petani 

padi/jagung pada pusat-
pusat penggilingan 
padi/jagung; 

- mengurangi biaya produksi 
tinggi pengolahan hasil 

pertanian 

e. pembangunan ruang 

promosi produk hasil 
pertanian 

Menyediakan ruang promosi 

hasil produksi pertanian 

3. Pengadaan, 

pembangunan, 
pengembangan 

dan pemeliharaan 
sarana prasarana 
kesehatan 

masyarakat 

a. pembangunan 

posyandu/poskesdes/po
lindes 

Penyediaan pelayanan 

kesehatan masyarakat Desa 

b.pengadaan... 



BIDANG KEGIATAN TUJUAN 

 b. pengadaan alat-alat 

kesehatan untuk 
poskesdes/polindes 

Pemenuhan peralatan 

kesehatan masyarakat Desa 

c. pengadaan kebutuhan 
medis (obat-obatan, 
vitamin, makan 

tambahan, dan lain-lain) 
dalam mendukung 
kesehatan masyarakat 

Desa 

Pemenuhan kebutuhan medis 
dalam mendukung kesehatan 
masyarakat Desa 

4. pembangunan, 

pengembangan 
dan pemeliharaan 

sarana prasarana 
pendidikan, social 
dan kebudayaan 

a. pembangunan dan 

pengembangan PAUD 

Pemenuhan kebutuhan 

pendidikan dasar untuk anak 
balita/usia dini 

b. pembangunan dan 
pengembangan 
perpustakaan Desa 

Penyediaan informasi dalam 
meningkatkan pengetahuan 
masyarakat Desa 

c. pembangunan dan 
pengembangan 

perpustakaan Desa 

Penyediaan informasi dalam 
meningkatkan pengetahuan 

masyarakat Desa 

d. memperbaiki bangunan 

cagar budaya (misalnya 
punden, candi, 
sarkafagus, dan lain-

lain) 

Melestarikan situs-situs budaya 

5. pembangunan dan 

pengembangan 
sarana prasarana 

energi baru 
terbarukan serta 
kegiatan 

pelestarian 
lingkungan hidup 

a. membangun rintisan 

listrik tenaga 
mikrohidro, tenaga 

surya, dan biogas 

Memaksimalkan kemanfaatan 

sumber daya alam untuk 
penerangan Desa 

b. membangun sumur 
resapan 

-menjaga keberlanjutan air 
permukaan; 

- Mencegah banjir dan menjaga 
kualitas air tanah 

6. program/kegiatan 
lainnya yang  

sesuai dengan 
Desa yang 
diputuskan dalam 

musyawarah Desa 

  

B. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 

1.Dukungan 
kegiatan ekonomi 

baik yang 
dikembangkan 
oleh BUM 

Desa/BUM Desa 
Bersamaan 

a.pengembangan usaha 
perdagangan yang 

dikelola oleh BUM 
Desa/BUM Desa 
Bersama 

- meningkatkan akses pasar 
petani yang dikelola secara 

bersama-sama 
- meningkatkan nilai tambah 

komiditas ekonomi local 

b. meningkatkan 
penyertaan modal di 

BUM Desa/BUM Desa 
Bersama 

- memperkuat akses pasar 
petani yang dikelola secara 

bersama-sama 
- meningkatkan nilai tambah 

komiditas ekonomi lokal 

c. pelatihan manajemen 
perencanaan bisnis 

dalam pengelolaan BUM 
Desa/BUM Desa 

Bersama 

- meningkatkan kapasitas 
pengelola BUM Desa/BUM 

Desa Bersama 

  

d.pengembangan... 
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 d. pengembangan 

kerjasama perdagangan 
antar BUM Desa 

- meningkatkan sumber-

sumber penerimaan Desa 
dengan mengembangkan 
kerjasama antar BUMDesa; 

- memperluas wilayah pasar 
dan meningkatkan daya 

tawar BUMDesa 

2. Peningkatan 
investasi ekonomi 

Desa melalui 
pengadaan, 

pengembangan 
atau bantuan 
alat-alat 

produksi, 
permodalan, 

pemasaran dan 
peningkatan 
kapasitas melalui 

pelatihan dan 
pemagangan  

a. Pelatihan pengolahan 
bahan 

- Meningkatkan keterampilan 
penduduk di pengolahan 

hasil pertanian pangan; 
- Meningkatkan nilai tambah 

komiditas ekonomi lokal 

b. Pembentukan pos 

pelayanan teknologi 
perDesaan untuk 
penerapan teknologi 

tepat guna pengolahan 
hasil pertanian tanaman 
pangan 

- Meningkatkan kuantitas dan 

kualitas pengolahan hasil 
pertanian 

- Meningkatkan nilai tambah 

komiditas ekonomi lokal 

c. Pengadaan induk sapi 
dan inseminasi buatan 

yang dikelola oleh 
gabungan kelompok tani 

- Meningkatkan kemandirian 
petani dalam menyediakan 

pupuk kandang 
- Menciptakan pendapatan 

tambahan bagi petani 

d. Pameran hasil produksi 
pengolahan tanamna 

pangan 

- Mengenalkan produk 
kerajinan dan industri 

rumah tangga kepada pasar 

e. Pelatihan e-marketing 

dan pembuatan website 
untuk pemasaran hasil 

produksi pertanian 

- Memperkuat kapasitas 

strategi pemasaran produk 
lokal desa 

3. Bantuan 
peningkatan 

kapasitas untuk 
program dan 

kegiatan 
ketahanan pangan 
Desa 

a. Musyawarah/rembung 
warga untuk 

memfungsikan kembali 
tradisi lumbung 

padi/hasil pertanian 
lainnya 

Menghidupkan lumbung 
Desa untuk ketahanan 

pangan 

b. Pelatihan teknologi tepat 
guna pengolahan dan 
penyimpanan bahan 

pangan hasil pertanian 

Meningkatkan pengetahuan 
masyarakat tentang 
teknologi pengolahan hasil 

pertanian untuk ketahanan 
pangan. 

4. Pengorganisasian 
masyarakat, 
fasilitasi, bantuan 

hukum 
masyarakat dan 

pelatihan 
paralegal di Desa 

a. Pelatihan paralegal 
Desa 

Meningkatkan kemampuan 
Desa menyelesaikan 
sengketa hukum secara 

mandiri tanpa melalui jalur 
pengadilan 

b. Pelatihan penyelesaian 
mediasi sengketa 
hukum berkaitan 

pengelolaan asset Desa 
serta penyimpangan 

penggunaan keuangan 
dan asset Desa 

- Meningkatkan penyelesaian 
sengketa hukum dalam 
penggunaan asset Desa 

- Meningkatkan pencegahan 
dan penanganan korupsi 

  

5.Promosi... 



BIDANG KEGIATAN TUJUAN 

5. Promosi dan 

edukasi kesehatan 
masyarakat serta 
gerakan hidup 

bersih dan sehat 

Sosialisasi dampak negatif 

pupuk kimia terhadap 
kesehatan manusia 

Meningkatkan pencegahan 

dampak negatif pupuk kimia 

6. Peningkatan 

kapsitas kelompok 
masyarakat untuk 
energi terbarukan 

dan pelestarian 
lingkungan hidup 

Pelatihan pemanfaatan 

limbah organik rumah 
tangga dan pertanian serta 
limbah peternakan untuk 

energi biogas 

Pengembangan energi 

alternatif untuk pengolahan 
hasil pertanian 

7. Program kegiatan 
lainnya yang 

sesuai dengan 
kondisi Desa dan 
telah diputuskan 

dalam 
Musyawarah Desa 

  

 
 
III. Provinsi :  

 Kabupaten :  
 Kecamatan :  

 Desa :  
 Tipologi : Desa Pesisir, Mina-Laut, Madiri/Maju 

 

 

BIDANG KEGIATAN TUJUAN 

A.PEMBANGUNAN DESA 

1. Pembangunan, 

pengembangan dan 
pemeliharaan 
infrastruktur 

lingkungan pemukiman 

a. Pembangunan 

tembok laut 
kawasan wisata laut 

- Memperkuat tebing/bibir 

pantai lokasi wisata pantai; 
- Mengurangi ancaman abrasi 

erosi pantai; 

- Mengembangkan keindahan 
kawasan pandang pantai. 

2. Pembangunan, 
pengembangan dan 

pemeliharaan sarana 
dan prasarana 
kesehatan masyarakat 

a.Pembangunan 
tambahan ruang 

rawat inap 
Poskesdes 
(posyandu 

apung/perahu) 
 
 

 

- Mengembangkan fasilitas 
layanan kesehatan untuk 

masyarakat dan wisatawan 
- Menyiapkan unit untuk 

penanganan darurat 

 b. Rehabilitasi dan 

penambahan unit 
fasilitas jamban 

public 

- Memberikan kenyamanan 

fasilitas public 
- Mengurangi perilaku 

masyarakat dan wisatawan 
BAB sembarang 

 c. Pengadaan 

tambahan peralatan 
kesehatan untuk 

poskesdes 

- Melengkapi kebutuhan 

sarana prasarana kesehatan 

  

3.Pembangunan... 
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3. Pembangunan, 

pengembangan dan 
pemeliharaan sarana 
dan prasarana 

pendidikan, sosial dan 
kebudayaan 

a. Membangun 

panggung hiburan 
di ruang publik 
pantai; 

- Menyediakan arena untuk 

atraksi seni budaya di 
kawasan pantai 

b. Penambahan 
bahan-bahan 

promosi dan buku 
pendidikan tentang 
pantai dan laut 

- Mencukupi kebutuhan 
informasi dan pengetahuan 

wisatawan tentang terumbu 
karang, penyu,ikan dan jenis 
flora/fauna laut lainnya 

terkait paket wisata pantai 
dan laut; 

c. Membangun 
fasilitas penunjang 

acara tradisi 
“sedekah laut” 

- Menyediakan ruang terbuka 
yang aman dan nyaman bagi 

kegiatan budaya local yang 
memiliki nilai wisata; 

- Mendorong interaksi social 

dan budaya local tetap 
terjaga; 

2. Pengembangan usaha 
ekonomi masyarakat, 
meliputi pembangunan 

dan pemeliharaan 
sarana prasarana 

produksi dan distribusi 

a. Membangun pusat 
budidaya, 
pembenihan dan 

keramba ikan 
kerapu, konservasi 

tukik penyu dan 
terumbu karang 

- Mendorong kemampuan 
nelayan budidaya untuk 
mencukupi kebutuhan benih 

dan produksi ikan; 
- Mengembangkan tempat 

konservasi dan fasilitas 
paket wisata; 

- Mendorong meningkatnya 

pendapatan petani/nelayan 
dan sekaligus PADes 

b. Rehabilitasi dan 
perluasan tambatan 
perahu 

- Membuka akses dan 
meningkatkan produksi 
tangkapan; 

- Meningkatkan pelayanan 
wisata memancing; 

- Mendorong meningkatnya 
PADes 

c. Rehab pasar ikan 

milik Desa 

- Meningkatkan pelayanan 

transaksi hasil laut; 
- Mengembangkan potensi 

interaksi warga wisatawan 
untuk membeli produksi laut 
segar; 

- Mendorong meningkatnya 
PADes. 

3. Pembangunan dan 
pengembangan sarana 
prasarana energi 

terbarukan serta 
kegiatan pelestarian 

lingkungan hidup 

a. Pelestarian/perlind
ungan penyu dan 
terumbu karang 

- Melestarikan penyu; 
- Melestarikan terumbu 

karang; 

- Meningkatkan kemanfataan 
asset Desa 

- Mengembangkan paket 
wisata bahari 

- Meningkatkan PADes 
  

b.Pembibitan... 
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 b. Pembibitan/penana

man cemara laut 
dan bakau 

- Mengurangi resiko 

pengikisan pantai, bencana 
perembesan air laut ke 
sumur warga dan penahan 

alami bencana tsunami; 
- Mengembangkan paket 

wisata bahari; 
- Meningkatkan PADes. 

c. Pengadaan sarana 

prasarana 
pengelolaan 

sampah terpadu 
bagi rumah tangga 
dan kawasan 

wisata; 

- Menyediakan kebutuhan 

perlengkapan pengelolaan 
sampah rumah tangga; 

- Mengolah sampah dan 
menjadikan nilai guna 
limbah untuk pengembangan 

energi dan kepentingan lain 

4. Program kegiatan 

lainnya yang sesuai 
dengan kondisi Desa 
dan telah diputuskan 

dalam Musyawarah 
Desa dan Musyawarah 

Perencanaan Desa 

  

B.PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 

1. Peningkatan investasi 
ekonomi Desa melalui 
pengadaan, 

pengembangan atau 
bantuan alat-alat 

produksi, permodalan, 
dan peningkatan 
kapasitas melalui 

pelatihan dan 
pemagangan 

a. Pelatihan benih 
kerapu, tukik dan 
budidaya cemara 

laut dan bakau 

- Meningkatkan pengetahuan 
dan keterampilan budidaya 
hasil laut dan konservasi; 

- Mendorong produktivitas 
ekonomi budidaya laut dan 

konservasi 

b. Kursus/pelatihan 

kerajinan tangan 
berbahan baku 
limbah laut 

(kerang, kayu, 
bakau dan cemara 
laut) 

- Meningkatkan nilai ekonomi 

bahan baku local 
- Meningkatkan keterampilan 

membuat kerajinan tangan 

berbahan local 

c. Pelatihan kuliner 
dan pengembangan 

makanan local 
sebagai komiditas 

strategi ekonomi-
wisata 

- Meningkatkan pengetahuan 
dan kuliner 

- Memproduksi olahan hasil 
laut dan sejenisnya sebagai 

penunjang sector wisata 

2. Dukungan kegiatan 

ekonomi baik yang 
dikembangkan oleh 

BUM Desa dan/atau 
BUM Desa Bersama, 
maupun oleh kelompok 

dan lembaga ekonomi 
masyarakat Desa 

lainnya 

a. Pelatihan 

kewirausahaan 
Desa untuk 

pemuda 

- Mendorong tumbuhnya 

minat kewirausahaan bagi 
kalangan pemuda Desa 

 

b. Pengembangan 

bisnis dan 
pemetaan 
kelayakan 

BUMDesa dan 
BUMDesa bersama 

- Mendorong pemerintah Desa, 

BPD dan masyarakat Desa 
mengetahui posisi strategis 
unit bisnis yang akan 

dikembangkan melalui 
BUMDesa dan/atau 
BUMDesa Bersama. 

  

3.Bantuan... 



BIDANG KEGIATAN TUJUAN 

3. Bantuan peningkatan 

kapasitas untuk 
program dan kegiatan 
ketahanan pangan 

Musyawarah/remb

ug warga untuk 
memfungsikan 
kembali tradisi 

lumbung 
padi/hasil 

pertanian lainnya 

Menghidupkan kembali 

tradisi ketahanan pangan 
dengan mengembangkan 
lumbung padi 

4. Pengorganisasian 
masyarakat, fasilitasi, 

bantuan hukum 
masyarakat dan 

pelatihan paralegal di 
Desa 

a. Pertanian paralegal Melatih keterampilan warga 
Desa untuk memetakan dan 

menyelesaikan masalah 
melalui jalur di luar 

pengadilan 

b. Pelatihan 

penyelesaian 
mediasi sengketa 
asset di Desa 

untuk warga Desa 

Melatih keterampilan bagi 

warga Desa tentang 
penyelesaian sengketa asset 
di Desa 

5. Promosi dan edukasi 

kesehatan masyarakat 
serta gerakan hidup 
bersih dan sehat 

a. Festival makanan 

olahan hasil laut 

- Mengangkat keunggulan 

ekonomi menu laut; 
- Sebagai ruang promosi 

produk olahan makanan 

berbasis potensi local; 
- Mendorong gaya hidup sehat 

ala pesisir. 

b. Lomba 
melukis/menulis 

keindahan alam 
dan hidup bersih 

dan sehat ‘anak 
pantai” 

- Mengenalkan pola hidup 
bersih sejak dini kepada 

anak dan orang tua; 
- Mencari bakat anak-anak 

pantai; 
- Paket wisata 

6. Dukungan terhadap 
kegiatan pengelolaan 
pantai untuk 

kepentingan Desa 

a. Pelatihan 
pengolahan hasil 
laut dan pantai 

untuk petani 
budidaya dan 
nelayan tangkap; 

Membekali keterampilan 
pengolahan sumber daya 
laut dan pantai untuk para 

petani dan nelayan 

b. Membentuk/mempe
rbaharui 

kelembagaan local 
untuk menjaga 

kelestarian pantai 
dan laut termasuk 
bakau, terumbu 

karang dan wilayah 
tangkap dan 
pelestarian 

lingkungan laut. 

Mendorong berfungsinya 
kembali kelembagaan local 

Desa yang memilki peran 
terhadap produksi dan 

pelestarian lingkungan laut. 

  

7.Program... 
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7. Program kegiatan 

lainnya yang sesuai 
dengan kondisi Desa 
dan telah diputuskan 

dalam Musyawarah 
Desa 

  

 
 
 

BUPATI KARO, 
 

 
 

TERKELIN BRAHMANA 

  


