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PEMERINTAH  KABUPATEN  BOJONEGORO 

KECAMATAN  TEMAYANG 

DESA  KEDUNGSUMBER 
Jl. Sunan Ampel No. 142 Kedungsumber 62184 

Email :kedungsumber33@gmail.com website : kedungsumber.desa.id  

 

RANCANGAN PERATURAN DESA KEDUNGSUMBER 

KECAMATAN TEMAYANG KABUPATEN BOJONEGORO 

NOMOR :         TAHUN 2020 

 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) 

TAHUN 2020 - 2026 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA  DESA KEDUNGSUMBER 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, disusun 
perencanaan pembangunan desa yang merupakan satu kesatuan dalam 
sistem perencanaan pembangunan daerah ; 

b. bahwa untuk memberikan arah pembangunan desa perlu dijelaskan 
Garis Garis Besar kebijakan pembangunan desa ; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a 
dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Kedungsumber Kecamatan 
Temayang Tahun 2020 – 2026.  

Mengingat    :   1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ; 

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421 ; 

3. Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah  diubah  terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 

4. Undang-Undang Nomor Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438) ; 

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) ; 

6. Undang-undang Nomor 06Tahun 2014 tentang Desa ; 

DRAFT 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 06Tahun 2014 tentang Desa ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan danBelanja Negara; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader 
Pemberdayaan Masyarakat ; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang 
Perencanaan Pembangunan Desa ; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa ; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007  Tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007  Tentang 
Pedoman Umum Tata Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban 
Pemerintahan Desa; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No.  Tahun 2013 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 
Bojonegoro 2013 – 2020 ; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011 tentang 
Desa; 

16. Peraturan Bupati Bojonegoro No. 66 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggaraan pemerintahan Desa; 

 

 

Dengan  Persetujuan  Bersama 

BADAN  PERMUSYAWARATAN  DESA KEDUNGSUMBER 

dan 

KEPALA  DESA KEDUNGSUMBER 

 

M E M U T U S K A N  : 

Menetapkan :  PERATURAN DESA KEDUNGSUMBER KECAMATAN TEMAYANG TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN 

2020 – 2026 

 

BAB I 

KETENTUAN  UMUM 

 

Pasal  1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Desa adalah Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro. 
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2. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia ; 

3. Pemerintahan Desa, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa 

dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan 

dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ; 

4. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan desa ; 

5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang 

merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ; 

6. Perencanaan, adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, 

melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia ; 

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDes adalah 

dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan 

pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program, dengan 

memperhatikan RPJMD, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan 

program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja. ; 

8. Visi, adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode 

perencanaan ; 

9. Misi, adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk 

mewujudkan visi. 

 

 

BAB  II 

MAKSUD DAN TUJUAN RPJMDESA 

Pasal 2 

Maksud penyusunan RPJMDesa adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan desa 

dan pelaksanaan pembangunan sebagai penjabaran aspirasi  masyarakat  guna meningkatkan 

pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat  

 

Pasal 3 

Tujuan penyusunan RPJMDesa untuk :    

a. mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

dan keadaan setempat ; 

b. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program 

pembangunan di desa ; 

c. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa ; 

d. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan 

di desa. 
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BAB  III 

SISTEMATIKA RPJMDESA 

 

Pasal  4 

 

Sistematika RPJMDesa Tahun 2020 – 2026 disusun sebagai berikut : 

BAB  I              :  PENDAHULUAN 

BAB II  :  GAMBARAN UMUM KONDISI DESA 

BAB III  :  VISI, MISI DAN ANALISA LINGKUNGAN 

BAB IV  :  TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN UMUM DESA 

BAB V  :  ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA 

BAB VI  :  PROGRAM PEMBANGUNAN DESA 

BAB VII  :  PENUTUP 

 

 

LAMPIRAN  

Pasal  5 

 

RPJMDesa Tahun 2020 – 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu 

kesatuan tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini. 

 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 6 

 

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya 

akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa. 
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Pasal 7 

Peraturan desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro. 

 

 

 Ditetapkan di Kedungsumber 

Pada tanggal      Juni 2020 

KEPALA DESA  KEDUNGSUMBER 
 

 

 

 

Ir.  K A R D I  

  

 

Diundangkan  : di Bojonegoro 
pada tanggal  :    2020 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO 

 
 
 
 

………………………………………………………………. 
Pembina Utama Muda 
NIP. 19600131 198603 1 008 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2020 
NOMOR :  
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PENJELASAN 

 

ATAS 

PERATURAN DESAKEDUNGSUMBERKECAMATAN TEMAYANG 

NOMOR :      TAHUN 2020 

 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) 

TAHUN 2020 - 2026 

 

 

I. PENJELASAN UMUM  

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dalam penyusunan 

perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan 

pembangunan daerah serta sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf (b) Undang-undang 

Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa,Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 06  Tahun 2014 tentang Desa, 

perlu membentuk Peraturan Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020–2026. 

 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 sampai dengan Pasal 7      : Cukup jelas. 
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Lampiran :  Peraturan Desa Kedungsumber 

Nomor     :         Tahun 2020 

Tanggal   :          Juni  2020 

 

 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  

TAHUN 2020 - 2026 

(RPJM DESA) 

DESA KEDUNGSUMBERKECAMATAN TEMAYANG 

KABUPATEN BOJONEGORO 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

1. Inti pelaksanaan otonomi daerah adalah peningkatan peran serta masyarakat dalam 

pengelolaan pembangunan. Dengan demikian, masyarakat ditempatkan sebagai pelaku 

utama kegiatan sejak perumusan ide sampai dengan perumusan akhir perencanaan 

pembangunan 

2. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan pembangunan desa secara optimal maka 

dibutuhkan perumusan rencana pembangunan secara terpadu. Rencana pembangunan 

ini penting guna mewujudkan kepastian pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana 

dirumuskan  dalam visi dan misi pembangunan desa. Rencana pembangunan desa 

diperlukan untuk menilai kinerja pemerintahan dan pembangunan desa  yang mana hal 

ini sangat penting dalam rangka mempercepat dan mengoptimalkan  perubahan 

masyarakat desa menuju keadaan yang lebih sejahtera, mandiri  dan berekeadilan 

3. Untuk itu maka dipandang perlu untuk merumuskan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Desa Kedungsumber Tahun 2020 – 2026 dalam sebuah dokumen yang diatur 

dalam Peraturan Desa Kedungsumberdan seterusnya. 

 

B. MAKSUD DAN TUJUAN 

1. Dokumen ini disusun dengan maksud untuk memberikan pegangan atau pedoman bagi 

Pemerintah Desa tentang kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan dan sedang 

dilaksanakan dalam jangka menengah, yakni selama 6 (Enam) tahun terhitung mulai 

tahun 2020 – 2026. Dokumen Rencana Pembanguan Jangka Menengah ini memuat visi, 

misi dan program strategis yang akan dilaksanakan oleh Kepala Desa dalam 

menjalankan Pemerintahan Desa  selama masa jabatan.  

2. Adapun tujuan penyusunan dokumen  RPJM Desa ini adalah : 
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a. Menyediakan dokumen strategis desa mulai  perumusan visi, misi program 

strategis, strategi dan rencana tindakan yang akan  dilaksanakan secara bersama-

sama antara Pemerintah Desa, Organisasi kemasyarakatan Desa, masyarakat luas 

maupun berbagai pemeran pembangunan yang lain melalui kerjasama secara 

terpadu.  

b. Memberikan pegangan dan indikator kinerja Pemerintahan Desa Kedungsumber 

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana tertuang dalam 

Peraturan Desa. 

c. Memberikan gambaran prioritas permasalahan desa yang harus ditanggulangi dan 

potensi unggulan yang berpeluang untuk dikembangkan melalui serangkaian 

program dan kegiatan. 

d. Menyediakan dokumen usulan program strategis dan kegiatan-kegiatan yang dapat 

dilaksanakan sesuai  prioritas kebutuhan  masyarakat. 

e. Sebagai masukan bagi dinas instansi pemerintah dan berbagai pemeran 

pembangunan lain dalam rangka  membangun kemitraan maupun investasi di desa. 

 

 

C. METODE PENYUSUNAN 

Penyusunan RPJM Desa ini dilaksanakan dengan memeransertakan secara bersama-sama 

masyarakat secara seimbang  termasuk kesetaraan jender. Masyarakat dalam hal ini 

merupakan subjek utama dalam pengambilan keputusan dalam perumusan perencanaan 

pembangunan. Melalui pendekatan dan metode partisipatif ini masyarakat bersama 

pemerintah desa  melaksanakan langkah-langkah  kegiatan sebagai berikut : 

1. Melaksanakan review data yang dimiliki oleh desa, yakni data monografi desa,  profil 

desa dan data potensi desa. Analisis dan up-date dilaksanakan untuk memperoleh data 

terkini demi mendukung keakuratan perencanaan. Review data ini  dilaksanakan oleh 

tim yang terdiri dari unsur Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, wakil-

wakil dari wilayah  maupun tokoh masyarakat dan tokoh agama. Hasil dari kegiatan ini 

adalah informasi dokumenter terkini  yang mendukung proses penyusunan 

perencanaan desa. 

2. Pertemuan di desa untuk melakukan review terhadap pelaksanaan program 

pembangunan yang  telah dilaksanakan selama 6 (enam) tahun sebelumnya.  Hasil 

kegiatan ini  berupa rekomendasi, masukan untuk kepentingan  penyusunan Dokumen 

Rencana Pembanguan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 

3. Bersamaan dengan hal diatas juga dilakukan pengumpulan informasi mengenai  

kegiatan pembangunan yang sedang  berjalan maupun  akan berjalan dari berbagai 

sumber pendanaan. Informasi ini dilaksanakan terutama oleh pihak Pemerintah Desa. 

4. Pengkajian potensi dan masalah dilaksanakan untuk menjaring prioritas potensi dan 

masalah maupun alternatif pemecahan masalah  dan kegiatan pengembangan  potensi 

yang diusulkan. Hal ini dijaring melalui pertemuan informal yang dilakukan  melalui 

berbagai jalur, baik melalui pertemuan dusun, RT, RW, LPMD, BPD dan Lembaga 

Kemasyarakatan Desa lainnya. Dalam aktifitas pengkajian  potensi dilakukan  

penetapan prioritas masalah dan potensi dengan metode button up / Partisipatif dan 
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perumusan visi, misi dari masyarakat dan berbagai pihak dengan metode menggagas 

masa depan  (future search). 

5. Berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan  secara partisipatif diatas, 

selanjutnya disusun draft Rencana Pembanguan Jangka Menengah Desa  (RPJMDesa)  

oleh tim. Draf selanjutnya  dibahas dalam Musyawarah Desa Perencanaan. 

6. Hasil Musyawarah Desa Perencanaan berupa masukan dan penyempurnaan  

selanjutnya diajukan untuk memperoleh penetapan oleh Pemerintah Desa  bersama 

BPD dalam  bentuk Peraturan Desa (Perdes). Langkah-langkah diatas bisa digambarkan  

dalam bagan alir sebagaimana dibawah ini. 

 

D. DASAR HUKUM 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 ; 

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4421 ; 

3. Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah  diubah  terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 

4. Undang-Undang Nomor Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Negara Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ; 

6. Undang-undang Nomor 06Tahun 2014 tentang Desa ; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

undang Nomor 06Tahun 2014 tentang Desa ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan danBelanja Negara; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan 

Masyarakat ; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan 

Pembangunan Desa ; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa ; 
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007  Tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Desa; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007  Tentang Pedoman Umum Tata 

Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Pemerintahan Desa; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No.  Tahun 2013 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro 2013 – 2020 ; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011 tentang Desa; 

16. Peraturan Bupati Bojonegoro No. 66 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan 

pemerintahan Desa; 

 

 

BAB II 

PROFIL DESA KEDUNGSUMBER 

 

A. KARAKTERISTIK WILAYAH 

Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro merupakan 

bagian integral dari sistem perwilayahan Kecamatan Temayang dengan batas-batas desa ini, 

sebelah utara Desa Temayang dan Desa Jono sebelah selatan Desa Gondang dan Desa 

Pajeng sebelah timur Desa Kedungsari sedangkan sebelah barat Desa Bakulan dan secara 

geografis Desa Kedungsumber ini merupakan Potensi Pertanian, Peternakan / Perikanan 

dan Pariwisata.  

 

B. POTENSI SUMBER DAYA ALAM 

Faktor  Fisik yang diperlukan dalam merencanakan suatu kawasan  adalah  

topografi, geologi, hidrografi dan kendala-kendala fisiknya. Desa Kedungsumber merupakan 

dataran Sedang DPL/DPS, dengan kemiringan 10 persen dan suhu rata-rata per hariannya 

30 derajat C. Menurut topografi desa ini termasuk ada di dataran Sedang. Topografinya 

yang rata-rata pertanian dan landai dengan tanah gerak yang cukup tinggi menyebabkan  

akses / jalan menuju desa masih sering mengalami kerusakan. Namun demikian  dengan 

kondisi lahan yang subur dan pengairan dari waduk pacal yang merupakan salah satu sarana 

Desa Kedungsumber menjadikan daerah ini sebagai penghasil padi, jagung, tembakau dan 

bawang merah menjadi salah satu pemasukan sumber pangan di Kabupaten Bojonegoro. 

Desa Kedungsumber memiliki potensi yang cukup , baik sumber daya alam, sumber daya 

manusia maupun kelembagaan atau organisasi. Sampai saat ini potensi-potensi  sumber 

daya yang ada belum benar-benar optimal dikelola sebagai potensi yang bisa memeberikan 

income terhadap pendapatan asli desa. 

 

C. KARAKTERISTIK PENDUDUK 

1. Jumlah Penduduk Desa Kedungsumber  Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro 

pada tahun 2020 sebesar  3.453. jiwa yang terbagi kedalam 1.130 KK dengan kepadatan 
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penduduk kurang lebih 118 jiwa per km2. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin, 

jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2020 sebesar 1.739  jiwa, lebih besar dibanding 

jumlah perempuannya sebesar 1.714 jiwa. 

2. Secara Sosial dan ekonomi, penduduk Desa Kedungsumber kelompokkan dalam basis 

mata pencaharian pada sektor Pertanian, Agama dan Pendidikan. Mata pencaharian 

penduduk sebagian besar adalah Pertanian dengan aktifitas utama  bertanam padi, 

Jagung, tembakau, serta bawang merah. serta juga ada sebagian kecil yang mata 

pencahariannya adalah pedagang.  Sebagian besar dan mayoritas penduduk desa 

Kedungsumber beragama islam. Menurut  tingkat pendidikannya mayoritas penduduk 

Desa Kedungsumber bertamat SD sebanyak 1.130 orang, SMP 762 orang, SMA 396  

orang. Perguruan Tinggi sebanyak 37 orang. 

 

D. POTENSI DESA 

Potensi ekonomi unggulan Desa Kedungsumber adalah dibidang Pertanian dan dibidang 

pariwisata. Potensi ini didukung oleh data luas lahan pertanian produktif 1.401,370  hektar, 

sertan kondisi alam yang cukup baik sehingga memungkinkan untuk mengembangkan 

wisata alam Waduk Pacal dan Wisata Kuliner “Glozo” 

 

E. INFRASTRUKTUR PENDUKUNG 

1. Jaringan Jalan 

Sarana transportasi atau akses jalan di Desa Kedungsumber  ditinjau dari perkerasannya 

terdiri dari  jalan paving sepanjang sekitar  6,5 km kondisi cukup baik namun perlu  

pemeliharaan rutin, jalan rabat beton 1,6 km kondisi cukup baik, jalan makadan kurang 

lebih 2,5 km untuk segera dilakukan perkerasan secara permanan, serta jalan aspal 

menuju wisata sepanjang 2,5 km kondisi cukup baik. Di seluruh wilayah desa hanya jalan 

paving, jalan rabat beton dan jalan makadam. Jalan aspal adalah satu-satunya ruas jalan 

yang menghubungkan ke Ibu Kota Kecamatan dan Kabupaten. 

2. Kondisi dan fungsi jalan 

Kondisi jalan Poros Desa yang menghubungkan desa  keluar dalam kondisi cukup baik, 

namun perlu dilakukan perawatan. Sedangkan kondisinya jalan paving dan jalan 

makadam yang mengalami kerusakan akan dilakukan perbaikan dengan rabat beton. 

Lokasi jalan-jalan tersebut terdapat di beberapa lingkungan RT. 

3. Keadaan tranportasi 

Transportasi yang masuk kedesa adalah  kendaraan bermotor dan kendaraan truk 

pengangkut. Sedangkan transportasi lokal adalah kendaraan pribadi berupa sepeda 

motor dan mobil roda empat. 

4. Pasar desa 
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Pasar Desa di Desa Kedungsumber belum ada karena masih tersektor di Desa Temayang. 

Pasar ini merupakan pertemuan antara para petani dengan para pedagang pengepul 

dari kota maupun dari luar Bojonegoro. 

5. Sarana irigasi 

Sarana Irigasi di Desa Kedungsumber belum ada, walaupun ada bendungan waduk pacal 

yang merupakan salah satu bendungan yang mempunyai manfaat untuk irigasi. Sistem 

irigasi masih menggunakan sarana diesel pribadi dengan mengantungkan dari aliran kali 

pacal dan ketergantungan air hujan, tentu kedepan ada langkah-langkah strategis untuk 

peningkatan dan pengembangan system pertanian modern desa. 

6. Infrastruktur pendukung yang lain 

Antara lain meliputi fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, 

fasilitas perumahan, fasilitas perkantoran, fasilitas olah raga dan rekreasi, fasilitas MCK, 

fasilitas perdagangan dan jasa dan seterusnya. Dalam hal ini  dijelaskan bagaimana 

kondisi, potensi dan kendala yang dihadapi dari masing-masing  infrastruktur yang ada. 

 

F. KELEMBAGAAN DESA 

1. Hasil Identifikasi kelembagaan terdapat BPD, LPMD, PKK, karang taruna, lembaga, 

lembaga sosial kemasyarakatan dan pemerintahan yang ada  di Desa 

KedungsumberLembaga tersebut meliputi BPD, LPMD, Karang Taruna, Gapoktan, PKK, 

Posyandu (Kader Posyandu). 

2. Hasil pemetaan kelembagaan  yang dilakukan pada waktu proses pengkajian potensi 

dan masalah menunjukkan  lembaga kemasyarakatan yang eksis  dan memiliki pengaruh 

langsung  dalam menggerakkan masyarakat adalah pelaku dan kades Desa 

Kedungsumber selengkapnya dapat disimak  sebagaimana bagan berikut dan 

seterusnya. 

 

 

BAB III 

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DESA 

 

1. Berdasarkan hasil pengkajian potensi dan masalah maupun penggalian informasi  dan 

aspirasi dari berbagai pihak, maka dapat dijelaskan gambaran permasalahan kunci yang 

dihadapi berikut prioritas penanggulangan masalahserta gambaran potensi unggulan  

beserta prioritas rencan  pengembangannya. Adapun prioritas potensi  dan masalah dapat 

dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini. 

 

NO MASALAH PENYEBAB 
DUKUNG 

SUMBER DAYA 
USULAN 

A. FISIK SARANA PRASARANA 
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1 Jalan Desa baik 
lingkungan dan poros 
desa banyak yang rusak. 

Truk muatannya  
melebihi tonase dan 
tekstur tanahnya 
bergerak . 

Tingkat 
partisifasi 
masyarakat, 
gotong-royong 
masyarakat yang 
baik, adanya 
ADD, DD, APBD, 
dan APBN. 

Pembangunan dan 
peningkatan 
perkerasan jalan rabat 
beton. 

2 Tembok Penahan Tanah 
(TPT) 

Pelengsengan belum 
ada dan truk melebihi 
tonase baik dari 
pertanian, serta 
tekstur tanahnya 
bergerak. 

Swadaya 
gotong-royong 
masyarakat 
adanya dana 
ADD, DD, APBD, 
dan APBN. 

pembuatan TPT 
sepanjang jalan poros 
dan jalan lingkungan. 

3 Lingkunan pemukiman 
banyak yang becek pada 
musim hujan dan 
terkesan kumuh. 

Saluran drainase yang 
masih banyak belum 
ada dilingkungan 
warga serta penataan 
perumahan warga. 

Kesadaran dan 
kepedulian 
warga 
masyarakat akan 
hidup sehat, 
adanya dana  
ADD, DD, APBD, 
dan APBN. 

Pembangunan saluran 
air / drainase 
dimasing-masing 
lingkungan warga RT. 
1 s/d RT. 17. 

4 Terjadi kekeringan pada 
musim kemarau 

Sulit mencari mata air Swadaya 
masyarakat, 
ADD, DD, APBD, 
dan APBN 

Pembuatan sumur  
bor, sumur resapan 
dan penyambungan 
pipa air bersih 

5 Tepi sungai yang  mudah 
longsor mengancam 
pemukiman warga dan 
juga membuat sungai 
cepat dangkal 

Arus sungai yang 
deras dan juga tidak 
ada tanaman penguat 
tebing 

Gotong royong 
masyarakat dan 
batu yang sudah 
ada di wilayah 
Desa 
Kedungsumber 
serta Dana Desa, 
APBD, dan APBN 

Pemasangan Bronjong 
sungai 

6 Tampak gersang pada 
saat musim kemarau tiba 
dan banyak debu 

Tanaman penghijauan 
sepanjang jalan 
kurang memadai. 

Swadaya 
masyarakat, rasa 
kegotong 
royongan 
masyarakat 
didukung 
pendanaan dari 
ADD, DD. 

Penanaman pohon 
peneduh/penghijauan 
sepanjang dalan poros 
dan jalan lingkunan. 

7 Kurangnya alat 
pembangunan sehingga 
menambah biaya 
penyewaan 

Kurangnya mesin 
molen dan sarana 
angkut. 

Banyak tenaga 
masyarakat yang 
mempunyai 
kepedulian 
terhadap 
pembangunan 
desa serta 
didukung 
dengan ADD, DD 

Penambahan Mesin 
molen dan pengadaan 
mobil barang/colt. 
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8 Sering terjadinya 
kemancetan di  jalan 
poros propinsi, terutama 
di dusun Sugihan   

Jalan sempit serta 
banyak tikungan. 

Dukungan warga 
masyarakat akan 
pentingnya 
pelebaran dan 
perluasan jalan 
serta ada 
pendanaan dari 
APBD, dan 
APBN. 

Pemindahan atau 
pelebaranjalan 
provinsi . 

B.BIDANG SOSIAL 

a. Pendidikan 

1 Kegiatan lembaga 
pendidikan TK,PAUD,POS 
PAUD,TPQ. 

Mutu dan kualitas 
pendidikan non 
formal kurang optimal 

Tersedianya 
tenaga pendidik 
dan guru ngaji. 

Pemberian insentif 
tenaga didik dan 
bantuan alat peraga 

2 Kurangnya minat belajar 
ditingkat pemula. 

Masih rendahnya 
mutu pendidikan anak 
didik TK, SD, SLTP 

Pemberdayaan 
orang tua anak 
didik. 

Pemberian beasiswa 
anak didik tingkat TK, 
SD, SLTP. 

3 Kurangnya perhatian 
terhadap anak 
penyandang 
cacat,disabelitas untuk 
sekolah  

Ketidak pahaman 
masyarakat terhadap 
pendidikan anak cacat 
dan disabelitas 

Partisifasi dan 
gotong-royong 
masyarakat 
serta 
penggunaan 
dana ADD, DD 
dan APBD. 

Pemberian beasiswa 
untuk anak 
penyandang cacat dan 
disabelitas serta 
pemberian edukasi 
pada masyarakat. 

 

4 Minimnya edukasi 
masyarakat  terhadap 
inovasi yang berkembang. 

Belum ada ruang 
khusus/gedung untuk 
minat baca/belajar 
masyarakat. 

Pemanfaatan 
rumah warga, 
perhatian 
masyarakat, 
ADD, DD dan 
APBD. 

Pembuatan 
ruang/gedung 
baca/belajar untuk 
masyarakat. 

5 Rendahnya kesadaran 
masyarakat akan 
pentingnya pendidikan. 

Masih melekatnya 
pandangan kultur 
pendidikan budaya 
lama. 

Adanya tenaga 
motivator, dan 
kepedulian 
pemuda 
karangtaruna.  

Pembentukan 
kelompok belajar 
terpadu masyarakat 

6 Kurangnya minat siswa 
untuk membaca dan 
kurangnya perawatan 
buku inventaris sekolah 

Belum di bangunnya 
Gedung perpustakaan 

Tersedianya 
ruangan atau 
lahan untuk 
kegiatan. 

Pembangunan gedung 
perpustakaan desa. 

7 Kurang optimalnya dalam 
bidang informasi  

Terbatasnya jaringan 
internet 

Banyak 
masyarakat 
yang telah 
menggunakan 
internat. 

Pengadaan jarinngan 
internet 
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8 Kreatifitas pemuda yang 
masih minim dalam 
bidang olah raga 

Sarana lapangan 
belum memadai dan 
yang ada belum 
dioptimalkan 

Potensi 
/kemauan 
pemuda karang 
taruna yang 
sangat tinggi.   

Penyiapan tenaga 
pelatih yang 
profesional. 

b. Kesehatan 

1 Peningkatan pelayanan 
kesehatan masyarakat 
secara optimal 

Kurangnya pelayan 
kesehatan 

Tersedianya 
Bidan Desa, 
Perawat Desa, 
Kader kesehatan 
desa dan kader 
posyandu. 

Perlu pengembangan 
gedung Polindes yang 
refresentatif. 

2 Kesehatan para ibu hamil, 
anak, lansia yang masih 
perlu ditingkatkan. 

Kurang kesadaran 
pola hidup sehat. 

Tersedianya 
Bidan Desa, 
Perawat Desa, 
Kader kesehatan 
desa dan kader 
posyandu 

Perlu diadakan 
penyuluhan kesehatan 
terpadu. 

3 Kurang cepatnya 
pelayanan kesehatan  

Wilayah yang 
terpencar-pencar, 
jarak antar dukuhan 
cukup jauh 

Rujukan 
menggunakan 
mobil 
umum/pribadi, 
penganggaran 
DD, APBD,APBN 

Pengadaan mobil siaga 
sehat desa 

4 Kegiatan Kader posyandu 
yang perlu 
dukungan/bantuan 

Kurangnya 
peningkatan sumber 
daya kader 

Ketersediaan  
kader desa dan 
adanya 
partisifasi warga 

Pemberian insentif 
kader dan Pembinaan 
secara rutin. 

5 Meminimalisir  adanya 
nyamuk demam berdarah 

Banyaknya genangan 
air ketika musim 
hujan 

Tersedianya 
Bidan ,perawat 
dan Kader 
posyandu,serta 
dana desa 

Sosialisasi terencana 
pada masyarakat dan 
Perlu di adakannya 
fogging. 

6  
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 c.  Pertanian 

1. Sering terjadi jebloknya  
harga hasil pertanian saat 
musim panen. 

Kurang maksimalnya 
penguatan 
kelembagaan 
pertanian/poktan. 

Dukungan 
warga 
masyarakat dan 
cukupnya lahan 
peranian  

Pelatihan pola tanam 
dan penggunaan 
teknologi tepat guna 
pasca panen, 
pembuatan lumbung 
desa. 

2. Kurangnyafasilitas 
pertanian sehingga 
menghambat proses 
pemanenan 
danTerjadinya cuaca 
mendung ketika musim 
panen sehingga 
merugikan petani karena 
hasil pertanian tidak bisa 
di keringkan  

Belum adanya mesin 
panen padi,perontok 
padi,perontok 
jagung,culvicator, 

alat pengering 

Lahan pertanian 
cukup luas baik 
sawah maupun 
ladang. 

Pengadaan mesin 
panen padi,perontok 
padi,perontok 
jagung,culvicator,dan 
Pengadaan alat 
pengering. 

 3. Kurang cepatnya 
penanaman/pengolahan 
tanah ketika musim 
tanam dan pengairan 
yang kurang cukup 
sehingga mengurangi 
hasil pertanian 

Kurangnya sarana 
pertanian  

Lahan pertanian 
cukup luas baik 
sawah maupun 
ladang. 

Pengadaan bantuan 
traktor 
tangan,pembuatan 
irigasi/cek dam,pompa 
air,piva 
paralonpembangunan 
jalan pertanian,dan 
pelatihan pertanian 

d.Keagamaan 

1 Kurang layaknya sarana 
ibadah untuk umat islam. 

Kurangnya dana dan 
kekuatan 
pembangunan sarana 
ibadah di masing-
masing RT. 

Adanya para 
pengurus 
dimasing lokasi 
tempat ibadah. 

Perlu dibangun masjid 
di Desa Kedungsumber  
dan mushola/suro 
serta alat pengeras 
beserta kegiatan 
keagamaan seperti 
seni hadroh. 

2 Kurangnya aksesibilitas 
warga untuk ibadah 

Tempat ibadah jauh 
dari jangkauan warga 

Swadaya 
masyarakat,dan 
sumbangan 
pihak ke tiga 

Relokasi tempat 
ibadah 

3 Belum adanya pembatas 
tempat ibadah dengan 
tanah warga dan jalan 
raya 

Belum di bangunnya 
pagar Masjid/mushola 

Swadaya 
gotong-royong 
masyarakat 
Bantuan Pihak 
ke Tiga. 

Pembangunan pagar 
tempat ibadah 
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4 Kurangnya pengetahuan 
masyarakat tentang 
agama 

Kurangnya kesadaran 
masyarakat untuk 
mempelajari ilmu 
agama 

Swadaya 
gotong-royong 
masyarakat 
Bantuan Pihak 
ke Tiga, ADD. 

Pengadaan pengajian 
rutin tahunan 

e. Budaya 

1 Kurangnya 
pengembangan dan 
pemberdayaan pemuda 
di bidang olah raga dan 
kesenian seperti 
karawitan baik alat 
maupun pelatihannya. 

Pemuda masih banyak 
yang kurang terfokus 
dalam kegiatan yang 
positif dan 
pengembangan 
potensi pemuda Di 
Desa Kedungsumber. 
Serta belum ada aset 
pemasukan di desa 
sebagai 
pengembangan 
budaya karawitan. 

Belum adanya 
yang 
memberikan 
suport pelatihan 
dan pengadaan 
alat kesenian 
karawitan di 
Desa 
Kedungsumber. 

Perlu diadakan sarana 
olah raga dan 
pelatihan seni musik 
karawitan dan 
pengadaan alat 
karawitan satu set 
sebagai aset desa. 

 

2 Kurangnya minat 
wisatawann untuk datang 
ke waduk pacal sehingga 
mengurangi penghasilan 
pengelola waduk 

Kurangnya fasilitas 
waduk pacal 

Swadaya 
gotong-royong 
masyarakat 
Bantuan Pihak 
ke Tiga, APBD, 
dan APBN. 

Pengadaan 
speedbood,sanggar 
wisata budaya,dan 
tempat parkir wisata 

3 Tergerusnya  tanah  
ketika musim hujan di 
makam dan punden serta 
tidak layaknya tempat 
pemandian  di punden 

Belum di bangunnya 
pagar dam tempat 
mandi 

Swadaya 
gotong-royong 
masyarakat 
Bantuan Pihak 
ke Tiga, ADD. 

Di bangunnya pagar 
dan tempat mandi di 
makam dan punden 

4 Terganggunya aktifitas 
warga ketika musim 
penghujan menuju jalan 
makam dan jalan punden 

Belum di bangunnya 
jalan punden dan 
jalan makam 

Swadaya 
gotong-royong 
masyarakat 
Bantuan Pihak 
ke Tiga, APBD, 
dan APBN. 

Pembangunan jalan 
kuburan dan 
pavingisasi jalan 
punden 

C. EKONOMI 
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1. Kurang terpenuhinya 
kebutuhan masyarakat 
Desa Kedungsumber 
serta upaya pemerintah 
Desa memberdayakan 
masyarakat local dalam 
pemenuhan kebutuhan 
tersebut sehingga 
mempengaruhi 
perkembangan 
perekonomian 
Desa,khususnya di bidang 
perlengkapan rumah 
tangga 
,perikanan,peternakan 
dan perdagangan 

Kurangnya modal 
masyarakat dalam 
memenuhi kebutuhan 
khususnya di bidang 
perlengkapan rumah 
tangga,perikanan,pete
rnakan 

Adanya sumber 
daya manusia 
yang sudah 
sesuai 
bidangnya serta 
tempat wisata 
waduk pacal dan 
tanah kas Desa 
yang dapat di 
gunakan untuk 
pembangunan 
pasar agro 

Pengadaan mesin 
jahit,alat home 
industry,bantuan 
ternak sapi dan 
kambing,budidaya 
ikan lele,alat 
ketrampilan,pengemb
angan keramba ikan 
,dan pembangunan 
pasar agro 

2. Adanya BUMDes serta 
Lembaga Keuangan Desa 
lainnya yang dapat 
mengembangkan 
perekonomian 
masyarakat Desa 

Kurangnya modal 
sehingga tidak mampu 
memenuhi kebutuhan 
masyarakat Desa 
Kedungsumber 

Bantuan pihak 
ke tiga 
,APBN,APBD 

Penguatan modal 
lembaga keuangan 
Desa,pengembsngsn 
BUMDes,Pelatihan 
Koperasi dan lembaga 
Desa lainnya 

D.BIDANG PEMERINTAHAN DESA 

1 Belum adanya secara 
lengkap Seragam 
Pemerintahan Desa 
,jaminan 
kesehatan,danKendaraan 
inventaris perangkat Desa 
sehingga memaksimalkan 
kinerja elemen 
pemerintah desa. 

Alokasi banyak untuk 
pembangunan fisik di 
desa.  

Sistem 
transparansi dan 
kepedulian 
Pemerintah 
Desa,  yang 
cukup aktif. 

Perlu pengadaan 
seragam 
pemerintahan 
desa,jaminan 
kesehatan,kendaraan 
inventaris perangkat 
Desa peningkatan 
kesejahteraan 
aparatur Pemerintah 
Desa sehingga makin 
meningkatkan 
pelayanan 
masyarakat. 

2 Kurang nyamannya 
kegiatan di kantor Desa 
sehingga mempengaruhi 
kinerja Pemerintahan 
Desa 

Kurang lengkapnya 
mebeler kantor  Desa 

Sistem 
transparansi dan 
kepedulian 
Pemerintah 
Desa 

Pengadaan mebeler 
kantor Desa 

3 Kurangnya pengetahuan 
di bidang teknologi dan 
informasi serta minimnya 
SDM aparatur 
Pemerintah Desa 

Belum adanya sarana 
internet/lcd 
proyektor,kurangnya 
kemampuan dalam 
penggunaan alat 
tersebut dan 
kurangnya 
perlengkapan 
Computer serta sdm 
aparatur pemerintah 
Desa yang kurang 

Sistem 
transparansi dan 
kepedulian 
Pemerintah 
Desa,dana 
keseimbangan 
APBN, 

APBD 

Pengadaan 
internet/sarajna 
computer/LCD 
proyektor,pelatihan 
peningkatan 
tekhnologi informasi 
dan peningkatan SDM 
aparatur Pemerintah 
Desa 
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maksimal 

4 Tanah kas Desa yang 
masih belum bersertifikat 

Dana keuangan yang 
masih terfokus ke 
Bidang Infrastruktur 

Dana 
keseimbangan 
ADD 

Penyerttifikatan tanah 
kas Desa 

E. LINGKUNGAN HIDUP 

1 Kurang layaknya pos 
keamanan di Desa dan 
belum meratanya 
dibangun pos keamanan 
di masing-masing RT. 

Tidak ada alokasi dana 
untuk pembangunan 
pos kamling dimasing-
masing RT. Serta 
kurang sadarnya 
masyarakat dimasing-
masing RT pentingnya 
poskamling. 

Tersedianya RT 
dan pemuda 
dimasing-masing 
RT untuk 
melaksanakan 
kegiatan 
keamanan dan 
pembangunan 
swadaya tenaga. 

Perlu dibangunnya Pos 
Kamling dan kegiatan 
penjagaan siskampling 
dimasing-masing 
RT.01sampai RT 15. 

2 Gapura Desa yang 
terdapat di batas-batas 
desa yang belum adadan 
setiap Dusun 

Belum teralokasikan 
anggaran untuk 
pembangunan Gapura 

Di dukung 
adanya ADD dan 
swadaya desa. 

Perlu pembangunan  
gapura desa disetiap 
batas Desa 
Kedungsumber dan 
setiap wilayah Dusun 
di wilayah Desa 
Kedungsumber. 

3 Sebagian masyarakat 
yang masih buang air 
besar di sungai 

Sebagian besar 
masyarakat belum 
mempunyai MCK 

Di dukung 
adanya ADD dan 
swadaya desa. 

Perlu di bangunnya 
MCK umum 

4 Penerangan jalan raya 
kampung  masih kurang  

Belum 
tersedianyasaluran 
listrik dan sebagian 
masih swadaya 
masyarakat. 

Potensi iuran 
listrik dan dana 
penerangan 
jalan masing-
masing RT serta 
pihak ke tiga 

Pengadaan 
penerangan listrik 
jalan raya dan jalan PU 

5 Masih banyaknya rumah 
warga RTM yang kurang 
layak pakai sehingga 
mengganggu kesehatan 
mereka 

Ketidak mampuan 
RTM untuk 
membangun rumah 
layak pakai 

Sistem 
transparansi dan 
kepedulian 
Pemerintah 
Desa,dana 
keseimbangan 
APBN, 

APBD 

Renovasi rumah warga 
(RTM) 
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6 Kurang cukupnya 
kebutuhan irigasi dan air 
bersih masyarakat 

Kurangnya sarana 
pengairan   

Swadaya 
masyarakat, 
keseimbangan 
APBN,APBD, 

Pembangunan saluran 
air bersih,dan 
irigasi/pompa air 

 

2. Berdasarkan prioritas masalah dan potensi diatas maka bisa dirumuskan  isu strategis  yang 
akan ditangani dalam pembangunan desa 6 (Enam) tahun kedepan adalah : 

a. Peningkatan kualitas Infrastruktur dasar yang ada di desa meliputi peningkatan kwalitas 
jalan, jembatan prasarana penerangan jalan dan fasilitas umum sesuai kebutuhan 

b. Peningkatan kualitas Usaha masyarakat melalui penguatan kelembagaan petani, 
pengembangan akses pemasaran dan peningkatan mutu olahan hasil panen. 

c. Pengembangan Fasilitas sosial terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan 
keagamaan  

 

BAB IV 

VISI DAN MISI 

A. VISI 
" MEMBANGUN DESA KEDUNGSUMBER  SEBAGAI SUMBER EKONOMI LOKAL 

YANG BERIMAN, BERKARAKTER, BERMARTABAT DAN BERBUDI LUHUR UNTUK 
MEWUJUDKAN DESA YANG MAJU DAN MANDIRI ” 

 

B. MISI 
 Untuk merealisasikan Visi Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang Kabupaten 
Bojonegoro menjadi kegiatan nyata yang secara langsung dapat dirasakan manfaatnya 
oleh masyarakat, maka diperlikan perumusan misi sebagai berikut : 

1. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia Desa Kedungsumber yang 
berkelanjutan. 

2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, efektif dan 
efisien. 

3. Membangun tata kelola kehidupan sosial masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai 
relegius dengan kearifan lokal. 

4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkedilan. 

5. Memberikan keseimbangan fungsi dan peran perempuan dalam segala sektor 
pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa Kedungsumber. 

6. Memberi rasa aman dan nyaman pada seluruh warga masyarakat Desa Kedungsumber 
dalam meningkatkan kehidupan sesial ekonominya. 

7. Menggali dan memanfaatkan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat yang adil dan merata. 

8. Menumbuh kembangkan jiwa sosial yang tinggi berazaskan musyawarah mufakat dan 
gotong royong dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 



21 RPJMDES DESA KEDUNGSUMBER TAHUN 2020 - 2026 
 

BAB V 

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA 

1. Bagian ini memaparkan gugus program yang dikelompokkan kedalam bidang-bidang terdiri 
dari : Bidang fisik prasarana, bidang ekonomi dan sosial budaya, pendidikan, kesehatan, 
pertanian, pemerintahan desa, dan lingkungan hidup. 

2. Program yang disusun merupakan upaya untuk menjawab isu strategis dan tema 
pengembangan yang dipilih dan akan direalisasikan setiap tahun selam 6 (Enam) tahun 
kedepan. Program dan kegiatan disusun dalam bentuk matrik sebagaimana terlampir. 

 

BAB VI 

KAIDAH PENGELOLAAN DAN INDIKATOR KINERJA 

 

A. KAIDAH PENGELOLAAN 

1. RPJM Desa merupakan himpunan strategis yang disusun  berdasarkan permasalahan 
kunci dan prioritas pengembangan potensi desa  maupun isu strategis  yang akan 
digarap oleh Pemerintah Desa  dalam kurun waktu pembangunan desa 6 (Enam) tahun 
kedepan. Program ini dikategorikan kedalam tiga bidang besar yakni Bidang fisik 
prasarana, bidang ekonomi dan sosial budaya, pendidikan, kesehatan, pertanian, 
pemerintahan desa, dan lingkungan hidup. 

2. Masing-masing program strategis dijabarkan kedalam berbagai kegiatan yang saling 
berkait dan berkesinambungan dalam bentuk gugus kegiatan. Pelaksanaan gugus 
kegiatan dilaksanakn secara sinergis sehingga memungkinkan pencapaian tujuan  secara 
tuntas sesuai dengan yang telah ditargetkan pada masing-masing tahap 

3. Pengelolaan Program dikembangkan secara partisipatif dengan mengembangkan prinsip 
keterbukaan, kerjasama, keterpaduan, kemandirian dan kebertanggungjawaban. 
Kemitraan dikembangkan antar pelaku di lingkungan desa maupun pihak luar desa 

4. Pembiayaan program dikembangkan melalui pembiayaan secara mandiri melalui Alokasi 
Dana Desa, Dana Desa maupun sumber dana swadaya lainnya. Disamping itu juga dijalin 
kemitraan pendanaan  melalui pengajuan ke sumber Dana APBD, APBN, dana Program 
seperti dana  dari funding stakeholders/bantuan pihak lain yang syah dan bisa 
dipertanggung jawabkan. 

 

B. INDIKATOR KINERJA 

 
Indikator keberhasilan merupakan rumusan kriteria yang digunakan sebagai patokan 

untuk menilai terhadap pencapaian program berhasil dilaksanakan atau tidak.  Indikator 
keberhasilan ditentukan berdasarkan  pendekatan sebagai berikut : 

1. MASUKAN (Input) 

Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan  untuk terlaksananya 
kegiatan. Dalam hal ini bisa disebabkan antara lain : (i) Kebijakan, (ii) Sumber daya 
manusia (iii) Potensi sumber daya alam dan modal sosial yang dimiliki, (iv) Sumber daya 
infrastruktur pendukung dan peralatan, (v) dukungan teknologi, permodalan 
kelembagaan usaha yang sudah ada dan sebagainya 

 

2. PROSES (Proces) 
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Indikataor proses merupakan ukuran  tingkat efisiensi dalam proses mencapai keluaran. 
Hal ini menyangkut kelancaran langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan, 
pertanggung jawaban dan pelestarian  program/kegiatan. 

 

3. KELUARAN (Output) 

Indikator keluaran adalah sesuatu yang menunjukkan bentuk dan besaran  produk 
langsung dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Dapat berupa Fisik dan non fisik. 

 

4. HASIL/MANFAAT (Benefiet) 
Indikator hasil adalah segala yang menunjukkan berfungsinya keluaran kegiatan pada 
jangka menengah. Indikator ini merupakan efek langsung dari kegiatan berupa hasil  
nyata dari suatu kegiatan. 

 

5. DAMPAK (Impeg) 

Indikator dampak merupakan hasil tertinggi yang dapat disumbangkan oleh semua 
program  dalam kurun waktu perencanaan jangka menengah Enam tahun. 

 

BAB VII 

PENUTUP 

 
Semua program yang kami cantumkan hanya kebutuhan utama yang bisa penyusun lihat 

pada saat ini, tidak menutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan 

tidak bisa ditunda, sebagai contoh adalah bencana banjir yang terjadi pada awal tahun 2012 ini 

mengakibatkan kerusakan jalan dan jembatan yang mau tidak mau harus segera diperbaiki 

karena rnenyangkut kelancaran lalu lintas jalur perekonomian, karena tidak tercanturn dalam 

rencana program maka swadaya masyarakat sangat diperlukan berupa tenaga gotong royong 

maupun material yang bisa diambil dari lokal desa. 

Karena program ini hanya untuk 6 tahun maka untuk menjembatani kekosongan 

dokumen perencanaan jangka menengah pada masa akuisisi jabatan Kepala Desa, penyusun 

menyiapkan program yang sifatnya hanya sekunder dan tidak membutuhkan biaya dalam 

jumlah besar karena masa akuisisi biasanya tidak lama. Program tersebut meliputi rehabilitasi 

sarana dan prasarana yang ada selain itu penyusun juga akan melakukan evaluasi program apa 

saja yang belum terealisai sehingga bisa diteruskan untuk RPJM-Desa tahun-tahun selanjutnya 

sehingga program pembangunan tersebut bisa terus berkesinambungan meskipun yang 

menduduki jabatan Kepala Desa silih berganti. 

Demikian Program-program yang kami rencanakan. Semoga Allah SWT memberikan ridhoNya 

sehingga semua program bisa terealisasi sesuai yang penyusun rencanakan. 

 

 
 
 

LAMPIRAN 

RPJM Desa perlu dilampiri sejumlah dokumen yang dipandang relevan, terutama matrik 
program pembangunan dan foto kondisi eksisting : 
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1. Daftar Masalah dan Potensi Lampiran I.B/1, I/B2, /IB3. 

2. Pengelompokan Masalah Lampiran I.C/1 

3. Penentuan Peringkat Masalah Lampiran I.C/2 

4. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah Lampiran I.C.3 

5. Penentuan Peringkat Tindakan Lampiran  I.C/4 

6. Perencanaan Pembangunan Desa Yang Dibiayai Swadaya Masy. Dan Pihak Ketiga (Lampiran 
I.D/ 1) 

7. Perenc. Pemb. Desa yang ada dananya Lampiran I.D/2 

1. Agenda paduan kegiatan swadaya dan dana yang sudah ada (TP) Lampiran I.D/3 

2. RPJM-Desa (6 Tahun) Lampiran I.D/4 

3. Peningkatan usulan kegiatan pembang unan Lampiran I.D/5 

4. RKP-Desa (1 Tahunan) Lampiran I.D/7 
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