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BABI

PENDAHULUAN

1.1. LATARBELAKANG

Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka

meliputi,RencanaPembangunanJangkaMenengahDesa(RPJM Desa)untuk

jangkawaktu6(enam)tahundanRencanaKerjaPembangunanDesa(RKP

Desa)yang merupakanpenjabarandariRPJMDesuntukjangkawaktuSatu

TahunAnggaran1.Perencanaanpembangunandesainididasarkanpadadata

dan informasiyang akuratdan dapatdipertanggungjawabkan.Data dan

informasitersebutmencakup,penyelenggaraanpemerintahandesa,organisasi

dan tata laksana pemerintahan desa,arah kebijakan pembangunan desa,

keuangandesa,profildesa,informasilainterkaitdenganpenyelenggaraan

PemerintahanDesadanPemberdayaanMasyarakat.

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan

kemiskinanmelaluipemenuhankebutuhandasar,pembangunansaranadan

prasarana Desa,pengembangan potensiekonomilokal,serta pemanfaatan

sumberdayaalam danlingkungansecaraberkelanjutan2.

Dalam mewujudkan kemandirian desa perlu dilaksanakan

penyelenggaraanpemerintahandesayangberorientasikepadatransparansi,

partisipasi,demokratisasidan pemberdayaan masyarakatyang diperlukan

suatu sistem akuntabilitas yang berjalan dengan baik.Oleh karena itu

diperlukansuatuperencanaanpembangunandesayangmerupakantolakukur

penilaianpertanggungjawabankinerjapemerintahandesadalam kurunwaktu

tertentu.Untuk itu perlu disusun Rencana Pembangunan Desa Kembang

KerangKecamatanAikmelKabupatenLombokTimurTahun2018-2024

1Pasal79ayat2UUNo.6Tahun2014TentangDesa
2Pasal78ayat1UUNo.6Tahun2014TentangDesa
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kembang Kerang

KecamatanAikmelKabupatenLombokTimurTahun2018-2024perludisusun

guna meningkatkan efisiensidan efektifitaspenyelenggaraan Pemerintahan

Desa,pelayanan publikserta pengelolaan sumberdaya dengan melakukan

perubahankearahperbaikanselamakurunwaktu6(enam)tahunkedepan.

Perubahantersebutsesuaidengansituasidankondisiyangterusberkembang

dimasyarakatsesuaidenganpotensiyangdimiliki.Sehinggatidaktertutup

kemungkinandilakukanperubahansecaraterusmenerusdalam kurunwaktu

tertentu dengan tahapan-tahapan yang konsisten dan berkelajutan,demi

mencapaikesejahteraan dan kemandirian serta untuk mencapaiVisiDesa

KembangKerangyangdicita-citakan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa dimaksudkan sebagai

pedoman umum dan arahan kebijaksanaan pembangunan desa dalam

penyelenggaraanpemerintahandanpembangunanyangterintegrasi.

Secaraumum tujuanpenyusunanRencanaPembangunanDesaadalah

untukmewujudkanvisidanmengembanmisiDesaKembang Kerang demi

terwujudnyakehidupanmasyarakatyangmandiridansejahtera.

Lebih lanjutdapatditegaskan,berdasarkan Undang Undang No.6

Tahun2014tentangDesamenyebutkanbahwa,sebagailandasanpemikiran

dalam pengaturanmengenaidesaadalahkeanekaragaman,partisipasi,otonomi

asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Undang-undang ini

mengakuiotonomiyang dimilikioleh desa,melaluipemerintah desadapat

diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun

pemerintahdaerahuntukmelaksanakanurusanpemerintahtertentu.Disamping

ituotonomiakanmemberikankesempatankepadadesauntuktumbuhdan

berkembangmengikutiperkembangandaridesaitusendiridanmewujudkan

kemandirian desa dalam menetukan proses perencanaan,pelaksanaan,

pelestariandanpengendalianpembangunandidesasecarapartisipatif.

SesuaidenganPeraturanPemerintahNomor43Tahun2014tentang

PeraturanPelaksanaanUndangUndangNomor6tahun2014tentangDesa,
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disebutkanbahwa,dalam rangkapenyelenggaraanpemerintahandesadisusun

perencanaan pembangungan desa sebagaisatu kesatuan dalam sistem

perencanaan pembangunan daerah kabupaten/Kota yang disusun secara

partisipatifolehpemerintahandesasesuaidengankewenangannyadanwajib

melibatkanlembagakemasyarakatandesa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya

disebut(RPJM-Desa)adalahdokumenperencanaanuntukperiode6(enam)

tahunyangmemuatvisi,misi,maksuddantujuan,arahkebijakanpembangunan

Desa, arah kebijakan keuangan Desa, program kerja desa yang

dipadupadankan/diselaraskandengan program SatuanKerjaPerangkatDaerah

(SKPD),lintas SKPD,dan program prioritas kewilayahan,arah kebijakan

pembangunandaerahsecaramakro.

RencanaKerjaPembangunanDesayangselanjutnyadisingkat(RKP-

Desa)adalahdokumenperencanaanuntukperiode(satu)tahunmerupakan

penjabarandariRPJM Desayangmemuatrancangankerangkaekonomidesa,

denganmempertimbangkankerangkapendanaanyangdimutahirkan,program

prioritaspembangunandesa,rencanakerjadanpendanaansertapemikiran

maju,baikyangdilaksanakanlangsungolehpemerintahdesa maupunyang

ditempuhdenganmendorongpartisipasimasyarakatdenganmengacukepada

RencanaKerjaPemerintah Daerah dan RPJM-Desa,yang ditetapkan dalam

KeputusanKepalaDesa.

1.2.MAKSUDDANTUJUAN

Dalam merencanakansegalasesuatukegiatanperludirumuskanMaksud

danTujuansebelumnyayangmerupakantitikcapaianyanghendakdituju,

adapunmaksuddantujuandaripenyusunanRancanganRPJMDesiniadalah;

a.Maksud

1.Sebagai pedoman dan acuan dalam menetapkan arah kebijakan

pembangunan dan strategipembangunan desa dalam kurun waktu 6

(enam)tahunmendatang sertadalam rangkamenjaminkeberlanjutan

pembangunan jangka panjang yang konsisten antara perencanaan,
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penganggaran,pelaksanaan,pengawasan pada setiap tahun anggaran

selama6(enam)tahunyangakandatangsehinggasecarabertahapdapat

mewujudkankesejahteraanmasyarakatDesaKembangKerang;

2.Menjamin terciptanya integrasi,sinkronisasi,dan sinergiantarpelaku

pembangunan diDesa Kembang Kerang serta menjamin tercapainya

penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan

berkelanjutan;

3.Menciptakansinergisitaspelaksanaanpembangunandesaantarwilayah,

antarsektorpembangunandanantartingkatanpemerintahan;

4.Sebagai dasar komitmen bersama antar pelaku kepentingan

pembangunandiDesaKembangKerangterhadapprogram dankegiatan

yangtelahditetapkanselamakurunwaktu6(enam)tahundalam rangka

pencapaianVisidanMisiPemerintahDesa.

b.Tujuan

1.Mewujudkanperencanaanpembangunandesasesuaidengankebutuhan

masyarakatdankeadaansetempat;

2.Menciptakan rasa memilikidan tanggungjawab masyarakatterhadap

program pembangunandidesa;

3.Memeliharadanmengembangkanhasil-hasilpembangunandidesa;

4.Menumbuhkembangkandanmendorongperansertamasyarakatdalam

PembangunandiDesa.

1.3. LANDASANHUKUM

Landasan Hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

MenengahDesa(RPJM Desa)DesaKembangKerangmeliputi:

1.LandasanIdiilyaituPancasila

2.LandasanKonstitusionalyaituUndang-UndangDasar1945

3.LandasanOperasional,antaralain;

a)Undang-Undang Nomor25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

PembangunanNasional;

b)Undang-Undangnomor6Tahun2014tentangDesa;
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c)PeraturanPemerintahRepublikIndonesiaNomor43Tahun2014tentang

PeraturanPelaksanaanNomor6Tahun2014tentangDesa(Lembaran

NegaraRepublikIndonesiaTahun2014Nomor123,TambahanLembaran

Negara Republik Indonesia Nomor5539)sebagaimana telah diubah

denganPeraturanPemerintahRepublikIndonesiaNomor47Tahun2014

tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor6 tahun 2014

tentangDesa(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2015Nomor

157,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5717);

d)PeraturanPemerintahRepublikIndonesiaNomor60Tahun2014tentang

Dana Desa yang BersumberdariAnggaran Pendapatan dan Belanja

Negara,sebagaimanatelahdiubahdenganPPNomor22Tahun2015;

e)PeraturanMenteriDalam NegeriRepublikIndonesiaNomor114Tahun

2014tentangPedomanPembangunanDesa;

f)PeraturanMenteriDalam NegeriRepublikIndonesiaNomor111Tahun

2014TentangPedomanTeknisPeraturandiDesa;

g)PeraturanMenteriDalam NegeriRepublikIndonesiaNomor113Tahun

2014TentangPengelolaanKeuanganDesa;

h)Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

TransmigrasiNomor1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan

BerdasarkanHakAsalUsuldanKewenanganLokalBerskalaDesa;

i)Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

TransmigrasiNomor2Tahun2015tentangPedomanTataTertibdan

MekanismePengambilanKeputusandalam MusyawarahDesa;

j)Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

TransmigrasiNomor3Tahun2015TentangPendampinganDesa.

k)PeraturanDaerahKabupatenLombokTimurNomor2Tahun2008tentang

Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan

KabupatenLombokTimur(LembaranDaerahKabupatenLombokTimur

Tahun2008Nomor2TambahanLembaranDaerahKabupatenLombok

TimurNomor1);
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l)PeraturanBupatiLombokTimurNomor2Tahun2018tentangPedoman

PenyusunanAnggarapanPendapatandanBelanjaDesaTahunAnggaran

2018;

m) Peraturan DesaKembang Kerang Nomor…… Tahun 2018 tentang

RencanaPembangunanJangkaMenengahDesa(RPJMDes)Tahun2018-

2024.

1.4 SISTEMATIKAPENYUSUNAN

RencanaJangkaMenengahDesa(RPJM Desa)DesaKembangKerang

KecamatanAikmelTahun2018disusundengansistematikasebagaiberikut:

Judul

KataPengantar

DaftarIsi

BABI PENDAHULUAN

1.1. LatarBelakang

1.2. MaksuddanTujuan

1.3. DasarHukum Penyusunan

1.4. SistematikaPenyusunan

BABII PROFILDESA

1.1. SejarahDesa

1.2. KondisiUmum Desa

1.3. KelembagaandanSOTKDesa

1.4. MasalahdanIsuStrategisyangDihadapiDesa

BABIII VISIMISIKEPALADESA

BABIV ARAHKEBIJAKANPEMBANGUNANDESA

1.1. ArahKebijakanPembangunanDesa

1.2. ArahKebijakanKeuanganDesa

BABV ANALISISSTRATEGIPEMBANGUNANDESA

1.1. AnalisisLingkunganEksternaldanInternal
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1.2. FaktorPenentuKeberhasilan

1.3. StrategiPembangunanDesa

1.4. AnalisisSkalaPrioritas

1.5. TujuandanSasaranPembangunanDesa

BABVI PROGRAM PEMBANGUNANDESA

BABVII PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN;

PetaSosialDesa

BeritaAcaradanDaftarHadir

SuratKeputusan(SK)tentangPengesahanDokumenRPJM Desa
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BABII

 PROFILDESA

2.1. SEJARAHDESA

Tertulis/terdengarceritadaerahpedesaanyangsubur,tumbuhanyang

menghijau,diatastanahyangdatarditumbuhipohon-pohonyangmasihlebat,

hiduplah sekelompok masyarakat rukun dan damaimeskipun penduduk

pendudukdalam kehidupanprimitif,Desa“KembangKerang”orangmenyebutnya.

KonondesaKembangKerangmerupakanpemekarandaridesamambenpada

yaitupadaTahun196kemudiandilaukanlahpemilihankepalaDesapadatahun

1962yangterpilihsebagaikepaladesayaituH.MAHSUNAHMAD.

Desa Kembang Kerang, lama-kelamaan menjadi ramai dengan

meningkatnyapertumbuhanpenduduk.TakkalahlagidesaMambensudah

terkenaldikalanganpendudukataudesasekitarbahkanterdengarsampai

keluarkotakabupatenbahkansekarangsekarangmenjadiDesaindukdaridesa

yangdimekarkansepertiDesaKembangKerangDaya,DesaKeroyadanDesa

BagikNyakaSantri,dansekarangdesaKembangKerangmenjadidesadiri

tersendiriyangterdiridari3DusunyaituDusunKembangKerangLaukBarat,

DusunKembangKeranglaukTimukdanDusunMontongPacedarisemua

dusuntersebutyangjumlahpenduduknyayaitu7.249Jiwa

Tabel1:BeberapaNamaKepalaDesaKembangKerangsampaisaatini

NO NAMAKEPALADESA PERIODE

1 H.MAHSUNAHMAD 1962-1967

2 H.MUHSININ 1967-1972

3 H.NAJAMUDIN 1972-1980

4 H.AHMADMUHARRIR 1980-1988

5 H.AKMALUDIN 1988-1996

6 H.ADNAN 1996-2011

7 H.JUNAIDI,S.Sos 2011-2017
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8 YAHYAPUTRA.S.Pd 2018-2024

2.2.KONDISIUMUM DESA

a.KondisiGeografisdanPenduduk

DesaKembangKerangmemilikiluaswilayah27,69Km atau364,05Ha,

terletak pada Lintang -8.5556730,Bujur116.5403390,dariluas wilayah

tersebutTataGunaTanahperuntukannyayakniPersawahanseluas:263.85

Ha,Perkebunan/Tegalanseluas:48.75Ha,Permukiman/Fasilitasumum

seluas:51.45Ha.DesaKembangKerangbagiandari14Desayangadadi

KecamatanAikmelsetelahpemekarandanDefinitifnyaKecamatanLenek

Tahun2018.AwalnyaJumlahDesadiKecamatanAikmelsebanyak24Desa

setelah pemekaran dipecah menjadiKecamatan Aikmel14 Desa dan

KecamatanLenek10Desa.

SaatinijumlahPendudukDesaKembangKerangsebanyak7.249jiwa

yangterdiridariLaki-lakisebanyak345.700danPerempuan379.200jiwadan

terdiridari1.864 KKyangtersebardi3(Tiga)Kekadusan.AdapunRincian

JumlahPendudukdapatdilihatpadatabledibawahini;

Tabel2;JumahPendudukanBerdasarSebaranWilayah

No Lingkungan

JumlahPenduduk

Jumlah

Laki-Laki Perempuan

1. Dusun Kb Kerang Lauk

Barat

1.142 1.318 2.460

2. Dusun Kb. Kerang Lauk

Timuk

1.101 1.122 2.223

3. DusunMontongPace 1.214 1.352 2.566

Jumlah 3.457 3.792 7.249

Tabel3:JumlahPendudukUsiakerja15-56TahundiDesaKembangKerang
Tahun2018
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Untukmemudahkandalam polamembangunkoordinasidiwilayah

DesaKembangKeranggunaefektivitasdanefisiensi,DesaKembangKerang

saatinimemiliki3Dusunyangterdiridari28RT.denganLuaswilayahyang

ada,kedepanPemerintahDesainginmelakukanpemekaranwilayahDusun

yangsemulaberjumlah3menjadi6denganjumlah......RT,lebihjelasnyadapat

dilihatpadatabeldibawahini.

Tabel5.JumlahDusundanRTSertaRencanaPemekaranDusun

NO DUSUN JUMLAHRT

1 DusunKbKerangLaukBarat 10

2 DusunKb.KerangLaukTimuk 7

3 DusunMontongPace 11

4 Dusun..................... ..............

5 Dusun..................... ..............

6 Dusun..................... ..............

KondisiDesaKembangKerangjikadilihatdarijaraktempuhmenujuatau

denganpusatibukotakecamatansertaibukotakabupatendapatkamisampaikan

sebagiberikut:

JarakkeIbuKotaKecamatan :3Km

JarakkeIbuKotaKabupaten :12Km

JarakkeIbuKotaProvinsi :70Km

JaraktempuhkeIbuKotaKecamatan:7Menit

JaraktempuhkeIbuKotaKabupaten:30Menit

b.KondisiEkonomi

JumlahPendudukMenurutMataPencaharian.

a.Petani :659Orang g.PNS :19Orang

b.Buruh :445Orang h.TNI :12Orang
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c.KaryawanSwasta: 14Orang i.Pensiunan :

4Orang

d.Wiraswasta :1765Orang j.Peternak :280Orang

e.Pedagang :130Orang k.Montir :37Orang

f.Pengrajin :39Orang l.PeternakIkan: 24Orang

c.Lembaga/Yayasan

1.YayasanJamaludinKembangKerang

2.YayasanAsuhanKeluargaMontongPace

d.KondisiSaranadanPrasarana

SaranaIbadahdanPendidikan

1.Masjid : 5Buah e. TK : 3

Buah

2.Madrasah :Buah f.SekolahDasar/MI:3Buah

3.Pesantren :17Buah g.TPA :17Buah

4.Mushola :12Buah h.Perpustakaan :1buah

SaranaKesehatan

1.Puskesmas :-buah 4.Postu :1Buah

2.Posyandu :6Buah 5.Polindes :1Buah

3.BidanPraktik :2Orang

SaranaAirBersih

1.SumurGali :-KK

2.MataAir :2.132KK

SaranaOlahRaga
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LapanganSepakBola :1Buah

SaranadanPrasaranaOlahRagadiDesaKembangKerangharus

diakuisangatkurang,ke depan Pemerintah Desa berkomitmen untuk

melakukanpeningkatan,baiksecarakuantitasmaupunkualitas.

e.TingkatPendidikanMasyarakat

a.LulusanSD :2.875Orang f.LulusanD3 :12Orang

b.LulusanSLTP :1.150Orang g.LulusanD2 :7orang

c.LulusanSLTA :441Orang h.LulusanS1 :78Orang

d.LulusanD1 :7Orang e.LulusanS2 :9Orang

f.KondisiWilayah

Secara tofografi, Desa Kembang Kerang Kecamatan Aikmel,

Kabupaten LombokTimurmerupakandaerahdatartinggidiataspermukaan

laut,curahhujanrelatifrendah,denganbataswilayahadministratifsebagai

berikut:

SebelahUtara :DesaKembangKerangDaya

SebelahTimur:DesaBengkungKecamatanWanasaba

SebelahSelatan : DesaKeroya

SebelahBarat :DesaAikmelTimur

Luas wilayah Desa 364,05 ha/5 km2 atau sekitar0,06 % luas

Kabupaten Lombok Timur.Secara administratifdesa Kembang Kerang.

terbagiatas3(tiga)dusunyangmeliputiDusunKembangKerangLaukBarat,

DusunKembangKerangLaukTimukdanDusunMontongPace.

PenggunaanlahandiwilayahDesaKembangKerang,sekarangdipilah

menjadi daerah pemukiman 30,80 ha, tanah sawah 236,85 ha,

perkebunan/tegalan48,75ha,danperikanandanpeternakan1,6haserta
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penggunaanlain-lain(fasilitasumum,masjid,jalan,lapangandansebagainya)

seluas4,6ha.

2.3.  KELEMBAGAANDANSOTKDESA

KelembagaanDesamerupakankumpulanorang-orangyangmelakukan

Kerjasama,tergabungdalam Lembaga/organisasiDesadanmempunyaitujuan

serta mempunyai fungsi dalam menyokong, membantu pelaksanaan

KewenanganDesasesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

JenisLembagadiDesamenurutUndang-undangNomor6Tahun2014

TentangDesaterdiridari;

a.PemerintahDesa(KepalaDesadanPerangkatDesa);

b.BadanPermusyawaratanDesa(BPD)

c.LembagaAdat;dan

d.LembagaKemasyarakatan.

Dalam melaksanakantugasdantanggungjawabPemerintahDesawajib

mendayagunakandanmemberdayakanLembagaKemasyarakatandanLembaga

AdatyangadadiDesa.LembagakemasyarakatanmerupakanwadahPartisipasi

masyarakatdesasebagaimitraPemerintahDesadalam membantupelaksanaan

fungsiPenyelenggaraan Pemerintah Desa,Pembangunan Desa,Pembinaan

KemasyarakatanDesadanPemberdayaanMasyarakatDesa.LembagaAdatDesa

merupakanlembagayangmenyelenggarakanfungsiadatistiadatdanmenjadi

bagian darisusunan asliDesa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa

masyarakatDesa.

Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan

masyarakatDesa,ikutsertamerencanakandanmelaksanakanpembangunan,

sertameningkatkanpelayananmasyarakatDesa,sedangkanLembagaadat

Desa bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam

memberdayakan,melestarikan,dan mengembangkan adatistiadatsebagai

wujudpengakuanterhadapadatistiadatmasyarakatDesa.
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SesuaidenganketentuanPasal48Undang-undangNomor6Tahun2014

TentangDesadisebutkanPerangkatDesaterdiridari:

a.SekretarisDesa;

b.PerangkatKewilayahan;dan

c.PelaksanaTeknis.

Lebih lanjutdalam pasal49 Undang-undang Nomor6 Tahun 2014

TentangDesa disebutkanPerangkatDesasebagaimanadimaksudbertugas

membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya,

diangkatdandiberhentikanolehKepalaDesasetelahdikonsultasikandengan

Camatdandalam melaksanakantugasbertanggungjawabkepadaKepalaDesa.

BerdasarkanKetentuanUmum PeraturanBupatiLombokTimurNomor5

Tahun2018TentangPedomanPenyusunanStrukturOrganisasidanTataKerja

PemerintahDesadisebutkanStrukturOrganisasidanTataKerjaPemerintah

Desaadalahsuatusistem kelembagaandalam pengaturantugasdanfungsi

sertahubungankerja.

LebihlanjutberdasarkanketentuanBABIIItentangStrukturOrganisasi

PemerintahDesadisebutkanSusunanOrganisasiPemerintahDesaterdiridari

KepalaDesadanPerangkatDesa.StrukturOrganisasiPemerintahDesaterdiri

atas Tipe A (Desa Swasembada dan Desa Swakarya)dan Tipe B (Desa

Swadaya).StrukturOrganisasiTipeAterdiriatas3Urusanyangdipimpinoleh

Kepala Urusan (Kaur)terdiriatas Urusan Tata Usaha dan Umum,Urusan

KeuangandanUrusanPerencanaan;,3SeksiyangdipimpinolehKepalaSeksi

(Kasi) terdiriatas SeksiPemerintahan,SeksiKesejahteraan dan Seksi

Pelayanan;,danDusun.SedangkanDesadenganTipeBterdiriatas2urusan

dipimpinolehKepalaUrusan(Kaur)terdiriatasUrusanUmum danPerencanaan

danUrusanKeuangan;2SeksidipimpinolehKepalaSeksi(Kasi)terdiriatas

SeksiPemerintahandanSeksiKesejahteraandanPelayanan;,danDusun.

Berdasarkan Lampiran Keputusan BupatiLombok Timur Nomor :

188.45/202/PMD/2018 Tentang Penetapan Klasifikasi dan Tipologi
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Desa/KelurahandiKabupatenLombokTimur,DesaKembangKerangtermasuk

Desa dengan KlasifikasiSwakarya KategoriLanjut,artinya Desa Kembang

KerangmasukkategoriDesaTipeA.sehinggaStrukturOrganisasiPemerintah

DesaKembangKerangdapatdigambarkansebagaiberikut;

Pembentukan dan Susunan OrganisasiPemerintah Desa tersebut

akanberlakusetelahditetapkandalam PeraturanDesa.

2.4.MASALAH,ISUSTRATEGISDANPOTENSI

KualitasPerencanaanditentukanpolaperencanaanPartisipatif,dimanadalam

melakukan Pengkajian Keadaan Desa (PKD)melaluipenggalian gagasan Dusun

ditujukangunamenemukenaliberbagipersoalanmasyarakatdilakukandenganturun

langsung kemasyarakatmelaluiprosesmusyawarah Dusun,Musyawarah Khusus

PerempuandanMusyawarahKhususAnak.

PengkajianKeadaanDesa(PKD)melaluimusyawarahDusundilakukandengan

menggunakan3(tiga)alatkajiyakniDiagram Pen,BaganKelambagaandanKalender
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Musim.Ketigaalatkajitersebutpadadasarnyauntukmemotretsedetailmungkin

kondisidimasing-masingwilayahKekadusanyangada.

Pengkajian Keadaan Desa (PKD) melaluiMusyawarah Khusus (Musus)

Perempuan dan Musyawarah Khusus(Musus)Anakdilakukan dengan melibatkan

stakeholdersebagaifasilitatoryang mempunyaikapasitas untuk menggalidan

menemukenaliberbagaipersoalanyangdihadapiolehPerempuandanAnak.Pelibatan

PendampingDesaselakufasilitatordanstakeholderyanglaindimaksudkanuntuklebih

maksimaldalam upayamenggaligagasandarikaum perempuandananak,sehingga

PerempuandanAnakdapatmemberikanidedangagasanmerekagunakemajuandan

perkembanganDesakedepan.

DariProsesPengkajianKeadaanDesayangdilakukandi3(tiga)Dusunoleh

Tim PenyusunRPJMDesdenganmenggunakanpendekatanpartisipatifsebagaimana

diatas,dapatditarikkesimpulanyangmerupakanMasalahdanIsuStrategisserta

Potensiyangadagunamengatasimasalahdanisustrategisdimaksudsebagaimana

Daftardibawahini:

Tabel6.DaftarMasalahDanPotensiDesaKembangKerang

NO MASALAH POTENSI

I. SARANAPRASARANA

1.

2.

3.

SaranaIrigasiDesatidakmemadai
(mengalamikerusakan,dandimensi
salurantidakmendukungjumlahdebitair
yangada)

SaranajalanDesaJalanlingkungan
pemukimantidakmemadai,berdebu,
draenasetersumbat,dancenderung
menimbulkanmasalahkesehatan
lingkungan.

Pentaludan,danSalurandraenasepada
jalanbelum memadai.

- SaluranIrigasiDesa

- P3A

- GabunganKelompokTani

- Semangatswadaya
masyarakat

- AlokasiDanaDesa

- PNPM PISEW

- Sumberbahanlokal

- Semangatswadaya
masyarakat

- AlokasiDanaDesa

- Semangatkegotongroyongan

- PNPM PISEW

- Sumberbahanlokal
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4

5

6

7

8

9

10

11

12

JalanUsahaTani

Penataanjalangangbelum teratur

Belum memilikigedung/Balaiserba
guna/balaipertemuan

GedeungPAUDbelum memadaidi
Semuadusun

BakpenampunganAirbersihuntuk
kebutuhanmasyrakatdansaranaibadah
(Masjid)belum memadai.

SaluranPembuanganAirLimbah(SPAL)
belum memadaidisemuadusun.

SaranaKebersihanlingkungan(Bak
sampah)belum tertanganidenganbaik.

Lampupeneranganbelum merata

Tapalbatasdesabelum ada

- AlokasiDanaDesa

- PNPM PISEW

- Sumberbahanlokal

- Gapoktan

- P3A

- JalanDusun

- JalanLingkungan

- Tersediamaterialbatu,pasir
dantenagakerjaswadaya

- Lembagaswadaya
Masyarakat

- LahanDesa
- AlokasiDanaDesa
- Lahantersedia

- Gotongroyong

- TenagakerjaTersedia

- Partisipasidankeswadayaan
masyarakat

- Tersediamaterialbatu,Pasir

- MataAir

- Lembagaswadaya
masyarakat

- Tersediamaterialbatu,Pasir

- AlatPengankutbelum tersedia

- Lembagaswadaya
masyarakat

- PLN

- PemerintahDesa

- PemerintahKecamatan

- Jaringandaninstalasilistrik

- MaterialLokal
- AlokasiDanaDesa
-GotongRoyong
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- MaterialLokal
- AlokasiDanaDesa
- GotongRoyong

II.PENDIDIKAN

1

2

- Masih ada masyarakatyang belum
menuntaskanbutaaksara

- RuangbelajarTK/RAbelum memadai
- Sarana dan prasarana perlu

ditingkatkan.
- Insentifguruhonorermasihterbatas

danbelum merata.
- Belum adanyabeasiswabagisiswa

yangberasaldarikeluargayangtidak
mampu

- PengembanganPendidikanAnakUsia
Dini(PAUD)

- LPKBM TunasKembang

- Program Keaksaraan
funsional

- Lokasitersedia

- Swadayamasyarakat

- APBD/DAK

- Tenagahonorer

- Program sertifikasigurunon
PNS

- Kebijakan Pemerintah tentang
danafungsionalbagiGurunon
PNS

3

4
5
6

- Keterbatasan kemampuan dan
keterampilanGuruPAUD

- Manajemen pengelolan PAUD
terbatas

- Belum adanya Insentif bagi Guru
PAUD

- SaranaBelajarInformalsepertiBalai
LatihanMasyarakat

- APBDdanAPBN

- Siswa dari keluarga
miskin/tidakmampu

- Program Pemerintah

- TenagaSarjanaPendidikan

- SwadayaMasyarakat

- Lembaga Swadaya
Masyarakat

- AnakUsiaDini

- Program Pemerintah

- SikapAntusiasmasyarakat
- Lokasiada

- Institusi Pemerintah Balai
LatihanKerja

- Lembaga Swadaya
Masyarakat

- PendudukAngkatanKerja

- EksTKIdanTKW

III.BIDANG KESEHATAN
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1

2

3

4

5

6

- SaranaPosyandubelum lengkap

- TingginyaAngkakelahiran

- MinimnyaInsentifkaderPosyandu

- Kurangnya Penyuluhan Kesehatan
Lingkungan

- Kurangnya Pengetahuan Tata Cara
PenggunaanJamkesda

- AdaKelompokPosyandu

- KaderPosyandu

- LokasiPustuada

- LokasiPolindesada

- AdanyakaderPosyandu

- PNPM-PISEW

IV.BIDANGEKONOMI

1

2

3

4

5

6

7

- TingkatEkonomimasyrakatrendah

- Modalusahaterbatas

- LembagakeuanganDesatidakada

- Koperasibelum berperanoptimal

- Keterampilanusahamasyrakatmasih
rendah

- Aktifitas rentenir yang berkedok
Koperasi

- Industrirumahtanggamasihkurang

- AdaBUMDES

- TidakadaBUD/KUD

- DanabergulirGapoktan

- Lahantersedia

- Tersedia lahan untuk
mengembangkanusaha

- Ada modal awal untuk
memulaiusaha

V. BIDANG PERTANIANDANPETERNAKAN

1

2

3

4

5

6

- PenerapanPolaTanam

- Terjadi serangan hama pada
tanamanpadi

- Belum seluruh tanah milik
Masyarakatbersertifikatkarenabiaya
tinggi

- Kurangnyapenyuluhanpetaniternak,
perikananDarat

- Kurangnyapemahamanpetanidalam
teknik budidayatanamanalternatif
yangbernilaitinggi

- Belum memilikiketerampilandalam
membuatdan menggunakan pupuk
organik

- Sebagianmasyarakatsebagaiburuh
tani

- UPTDPertanian

- PPLPertanian

- Jumlahlahanluas

- Jumlahpetanidanburuhtani
banyak

- Adanya lahan untuk
pembangunan balai
pertemuan

- Kolam tradisionaltersedia

- Adanya organisai untuk
petani dan peternak yang
akan menjebatani untuk
berhubungan dengan pihak
pemerintahdanswasta

- Limbah kotoran ternak
banyak
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7

8

9

10

11

12

13

14

- Hargahasilpertanianberfluktuasi

- Keterampilandalam penanganpasca
panenmasihkurang

- Harga sarana obat-obat pertanian
dan pakan ikan dan ternak masih
tinggi

- Kelangkaansaranaproduksi(pupuk,
obat-obatan).

- Pekasih, Gapoktan, P3A belum
berfungsioptimal

- Ketergantungan petani dalam
penggunaan pupuk kimia secara
terus menerus sehingga cenderung
merusakkesuburantanah.

- Pemeliharaanternaksapidanayam
masihkonvensional

- Ternaksapisebagaialatpembantu
pengolahan

- Kandangsapimasihbelum amandan
tidakbersih

- Bahanbakugastersedia

- AdanyaGapoktan

- AdanyaP3A

- Penyuluhpertanian

- DemplotPertanian

- Program BumiSejutaSapi

- Lahanuntukkandangkolektif

VI. BIDANGSOSIALBUDAYA

1

2

3

4

5

6

Sosialkemasyarakatan:

- Pernikahandini

- Konflikantarkeluarga

- Penganngguran

- ButaAksara

- KonfilikPetanipemakaiair

- Masihadaangkadropoutsekolah

- P3NTR

- AdanyaLembagaDesa

- LahanPertanianygsubur

1

Kelembagaan:

- Saranadanprasaranakantormasih
kurang/belum ada

- ADD

- Sawadayamasyarakat
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2

3

4

5

6

7

8

9

- Honor staf pemdes masih belum
sesuaiUMR

- BPD,LKMD belum berfungsisecara
optimal

- Kantor Bumdes belum ada ,dan
Pengelolaan kegiatan masih belum
profesional, pembagian job
diskriftion belum jelas dan sarana
perkantoranbelum ada

- Kelompok Pamsawakrsa,
pengelolaan organisasi belum
tertangani dengan baik, banyak
anggotayangtdiakaktif,dan

- penegakanawaig-awigbelum tegas.

- Pembinaan kelembagaan dan
organisasipengurusP3A,Gapoktan
dan Kelompok Tanimasih kurang,
dantidakmemahamitufoksinya.

- RemajaMasjid,pelaksanaankegiatan
bersifat musiman,belum memiliki
program secarajelas,danpengurus
kurangaktif.

- Kegiatan karang taruna bersifat
musiman,belum memilikiprogram
secara jelas,dan pengurus kurang
aktif.

- Staf dan Kaur ada dan
lengkap

- Saranakantor

- Kelembagaandesa

- Unsur-unsur keanggotaan
BPDdanLKMDlengkap

- Pengelola

- SDM

- Usahaada

- ModalUsha

- Pengurus

- Iuran

- Sekretariat

- Kelompok Tani/P3A/
GP3A/Gapoktan/Pekasih

- ArealPertanian

- UPTDdanPenyuluhPertanian

- Pengurusada

- SDM

- DukunganMasyarakat

- KarangTaruna

- Swadaya/Gotong-royong

- PapanDataKegiatan

- Lembaga Adat, Pusat
Pelstarianadatbelum ada
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BABIII

VISIMISIKEPALADESA

3.1 VISIKEPALADESA

Visiadalah gambaran keadaan masadepan yang ingin dicapaioleh

organisasi.VisiDesaKembangKerang akandapatdicapaidenganpemahaman

bahwa pelaksanaan Program Pembangunan Desa yang harus melibatkan

semua pihak terkaitdidesa secara partisipatif,dan dengan pendekatan

pembangunanberbasismasyarakat.

AdapunVisiKepalaDesaKembangKerangPeriode2018-2024adalah:

“MENUJUDESAKEMBANGKERANGYANG(BERIMAN)BERSIH,SEJAHTERA,

INDAHAMANDANRELIGIUS”

BERSIH

SeluruhAparaturPemerintahDesabersihdariKolusi,KorupsidanNepotisme

dalam melaksanakantugasdantanggungjawabsebagaipelayanmasyarakat,

bekerjasecaraprofessionaldanproporsional.Bersihjugadalam artiansecara

umum yaknipenataanlingkungandesa,DusundanRTtidakkotor.

SEJAHTERA

Bahwadariseluruhrangkaiangeliatkegiatandanpembangunanyangadadi

Desa Kembang Kerang akan menimbulkan multiefek yaknipeningkatan

kesejahteraanmasyarakat.

INDAH

DesaKembang Kerang menjadiDesayang enakdipandang,elokdarisegi

PenataanLingkunganmaupunIndahdalam konteksseni.

AMAN       

YaituKondisidimanamasyakatmampumelaksanakankegiatannyaseharihari

tanpatakutdarigangguanoranglain.PemerintahDesahadiruntukmemberikan

rasaamandannyamanbagiseluruhmasyarakatnya.
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RELIGIUS

Pentingnyaaspekagamatidakdiartikansebagaibentukprimordialismeuntuk

suatuagamatertentu,tetapiharusdiartikansecaraumum bahwanilai-nilai

luhuruniversalyangdianutolehagamadapatditerapkandalam interaksisosial

masyarakatsehari-hari.Hubungan manusia dengan Tuhannya harus selalu

ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Hal ini meliputi aspek-aspek :

penghambaan,peribadatan,permohonan,kecintaanmanusiakepadaTuhannya,

dsb.

3.2.MISIKEPALADESA

Misiadalah cara-cara yang dipilih dan disepakatibersama untuk

mewujudkanvisipadasatuwaktudimasadepan,yangdiwujudkandalam

produkclanpelayanan,sehinggadapatmengikutiiramaperubahanzamanbagi

pihak-pihakyangberkepentinganpadamasamendatang.

MisiDesaKembangKerangadalahsebagaiberikut:

1.MewujudkanmasyarakatyangberimandanbertaqwakepadaTuhanYang

Maha Esa;

2.Menciptakankondisikeamanandanketertibanyangkondusif;

3.Mewujudkan peningkatan profesionalisme SDM untuk mewujudkan

penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung-jawab,serta

mewujudkanpeningkatanproduksi,dannilaitambahhasil--hasilpotensidesa

yangberkelanjutandanberwawasanlingkungan;

4.Menciptakansanitasilingkunganyangbersihsecaraterencana;

5.Mewujudkanpeningkatankesadarandankecintaanhidupbersihdansehat

baikdilingkunganrumah,dantempatumum;

6.Meningkatkanhubungankerjasamadenganberbagaikomponenmasyarakat

yang merupakan perwujudan sebagaiwarga negara dalam kehidupan

bermasyarakatdanbernegara.
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BABIV

ARAHKEBIJAKANPEMBANGUNANDESA

4.1.ARAHKEBIJAKANPEMBANGUNANDESA

ArahkebijakanpembangunandesaKembangKerangtahun2018-2024

dalam rangkamengembanmisidanmewujudkanvisipembangunanyangtelah

ditetapkan,padabidang-bidangpembangunanadalahsebagaiberikut:

A.BIDANGPENDIDIKAN

a.Memelihara dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu,

meratadanterjangkaubagianakusiasekolahdenganpemeliharaandan

pengadaanprasaranasertasaranapendidikan.

b.Mendorongpelaksanaanpendidikanbagianakusiadini(PAUD )desa

denganmandiri

c.Mengupayakan pendidikan bagikeluarga kurang mampu atau yang

tergolong RumahTangga Miskin (RTM) untuk dapat menyelesaikan

pendidikanminimalpadatingkatpendidikandasar9(sembilan)tahun.

d.Melaksanakankegiatanpemilihansiswadanguruteladandalam rangka

merangsangpeningkatanpendidikan.

e.Menyelenggarakan pembinaan generasimuda melaluijalurpendidikan

luarsekolah.

f.MengembangkankualitasSDM sedinimungkinsecaraterarah,terpadu

dan menyeluruh melaluiupaya-upaya pelayanan Perpustakaan Umum,

korandanmajalahuntukumum dalam sekaladesa.

g.MenyelenggarakanpelatihanyangberbasisInformasiTeknologidalam

upaya meningkatkan SDM generasi muda yang sejahtera menuju

kemandirian
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h.Memberikanbeasiswabagianak-anakberprestasidarikalanganRTM

(RumahTanggaMiskin)

i.Pengembangan Komputerdan IT bagigenerasimuda dan kelompok-

kelompokusahayangbersekaladesa

j.Pembangunaninfrastrukturyangmendukungpengembanganpendidikan

2.BIDANGPELAYANANKESEHATAN

a.Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu,

meratadanterjangkauolehmasyarakatdesa.

b.MeningkatkanpelayananPosyandu,Pokesdeskepadabalitadanlansia

dalam rangkamenanggulangiGiziBuruk,GiziKurangdanStanting.

c.Peningkatankapasitaskaderposyandusebagaikaderkesehatandesa.

d.TertibadministrasipendudukyangtergolongRumahTanggaMiskin(RTM)

untukterarahnyapemberianbantuankesehatanpemerintah.

e.Memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakatmelalui

pengadaansaranadanprasaranaolahragauntukmasyarakat.

f.Peningkatanbimbingandanpenyuluhankepadalansia.

g.Penyediaansarandanprasaranadasarpendukungkesehatandansanitasi

lingkunganyangberkelayakan

h.Penyediaansaranadanprasaranapenampungansampahorganikdan

anorganikmenujubalicleanandgreen

i.Peningkatan pelayanan air bersih yang layak dan memadaiserta

terjangkauolehmasyarakatmiskinpedesaan

j.Peningkatansaranaparasanarumahtinggalyanglayakbagimasarakat

yangmemilikirumahyangtidaklayakhunisertamendorongswadaya

masyarakat
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3.BIDANGSARANADANPRASARAN

a.Mempertahankankondisiprasaranajalandanjembatanyangadabaik

jalandesaataupundusundenganmengedepankanpartisipasimasyarakat

dalam upayapemeliharaannya.

b.Mengembangkandanmeningkatkanprasaranajalandanjembatanyang

ada baik jalan desa ataupun jalan dusun untuk memperlancardan

memudahkantransportasiuntukkepentinganmasyarakatdesa.

c.Membukadanmembangunjalanyangbaruuntukmembukaisolasidalam

wilayahdanantarDesa.

d.Mengajukan listrik sebagaialat penerangan baik penerangan jalan

maupunpeneranganrumahtangga.

e.Meningkatkankualitasjalanyangtelahadadanmendorongkesadaran

masyarakatuntukbergotong royong memelihara prasarana terbangun

demikepentinganmasyarakat

f.Meningkatkan kesadaran masyarakat akan rasa memilikiterhadap

fasilitasumum kemasyarakatan.

g.Meningkatkanswadayadankemandirianmasyarakatuntukmemeliharan

fasilitasyangtelahterbangun.

4.LINGKUNGANHIDUP

a.Meningkatkanperansertamasyarakatuntukmembantupemerintahbaik

pusatataupundaerahdalam pengelolaandanpelestariansumberdaya

alam hayatidan ekosistemnya dan meningkatkan animo masyarakat

dalam upayapelestariankeanekaragamanhayatidanlingkunganmelalui

usaha penangkaran dan rehabilitasihabitatdan bekerjasama dengan

lembaga swadaya masyarakat melalui program pembinaan dan

penyuluhan.
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b.Mengembangkansumberdayaairdanirigasiuntukmemenuhikebutuhan

masyarakatbaikuntukairbersih,irigasidankebutuhanlainnyadengan

selalumenjagasumbermataair.

c.Membatu upaya pemerintah daerah dalam upaya tertib administrasi

pertanahan,tertibhukum pertanahan,tertibpenggunaantanahdantertib

kelestariandayadukunglingkunganhidup.

5.BIDANGSOSIALBUDAYA

a.Memantapkan fungsi,peran dan kedudukan agama sebagailandasan

moral,spiritualdanetikadalam penyelenggaraanpemerintahandesadan

kemasyarakatan.

b.Mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan agama melalui

peningkatan SDM dibidang pendidikan keagamaan dan peningkatan

saranaprasaranayangmemadai.

c.Memberikan penyuluhan,agama terpadu kepada masyarakatsecara

umum,generasimudasertamemantapkanpelaksanaankegiatan-kegiatan

keagamaandansusila/etikaumatberagama.

d.Mengembangkan dan melestraikan kelembagaan sosialbudaya yang

tumbuh dimasyarakatmelaluipeningkatan kapasitas sumberdaya

manusiasertapenyediaansaranaprasaranapenunjangselayaknya.

e.Menyeimbangkanantararagayangsehatdenganrohaniyangsehatpula

melaluikegiatankemasyarakatanyangpositif

6.PEMERINTAHDESA

a.Meningkatkan jiwa pengabdian dan kesetiaan segenap aparatur

pemerintahandesasesuaidengancita-citaperjuanganbangsadannegara

berdasarkanPancasiladanUUD1945.

b.Meningkatkan Kapasitas SDM seluruh Kelembagaan Desa dengan

penerapanPembelajaranMandiriAparaturDesa(PbMAD).
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c.Menatakelembagaanpemerintahandesadanmemperkuatsumberdaya

manusianya dengan peningkatan kapasitas berupa pelatihan-pelatihan

dalam aplikasikomputer,IT,pengarsipan.

d.MenyusunRPJMDesaperiode6tahunansebagaidokumenperencanaan

pembangunandidesasertapenyusunanRKPDesasetiaptahunnyayang

dibuat secara partisipatif, untuk mengefektifkan pelaksanaan

pembangunan didesa sebagaibentuk pelayanan kepada masyarakat

menujukemandirianmasyarakat.

e.Meningkatkanperandanfungsimasing-masingPerangkatDesasesuai

denganTuugasPokokdanFungsinya.

f.Mewujudkan tertib administrasikependudukan sebagaiperlindungan

hukum kepadamasyarakatdanterarahnyapelayanandanperencanaan

pembangunan.

g.Menyusun data base Potensidesa,dalam upaya pengembangan dan

inovasiterhadap potensiyang adauntukmeningkatkan kesejahteraan

masyarakat

h.Mendorong pembinaan yang berkelanjutan dan lintas sektorkepada

generasimuda.

i.Mendorong terlaksananya program penanggulangan kemiskinan yang

berbasispadakearifanlokaldankondisisosialbudayamasyarakatlokal

7.BIDANGEKONOMI

a.Memanfaatkan potensisumberdaya manusia dan sumberdaya alam

seoptimalmungkin untuk menghasilkan produk industrikecildan

kerajinan rumah tangga yang memilikinilaitambah serta aktivitas

perdaganganyangmampumenunjangpembangunandidesa.

b.Mengembangkan usaha mikro dan kecilyang dikelola oleh kaum

perempuan untuk dapatmeningkatan kesejahteraan keluarga melalui

penambahanpermodalandanbimbingandanpenyuluhan.
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c.Mengoptimalkanpengelolaan/penggunaandanaataupendapatanyang

berasaldaripemberianpemerintahdaerahataupunpusatdenganefektif

danefisiensesuaidenganarahkebijakanyangditetapkan.

d.Mendorong peningkatan pertumbuhan dan pengembangan Ekonomi

berbasismasyarakatmelaluiBUMDesuntukdapatmeningkatkanakses

permodalanbagiusahamikrodankecildidesauntukdapatmeningkatkan

volumeusahaekonomikerakyatanyangtumbuhdidesa.

e.Memfasilitasikelompok-kelompokuntukberwirausaha mandiridengan

palatihan,bimtek serta penyediaan saran prasaran pendukung untuk

menujukemandirian.

8.BIDANGPERTANIAN

a.Meningkatkanpembangunanpertanianbaiklahanbasah(sawah)ataupun

lahankering(perkebunan)melaluipeningkatanproduksi,pascapanendan

pemasaran yang berwawasan agribisnis, dengan memperhatikan

kelestariansumberdayatanahdanairyangtersedia

b.Mengembangkanekonomikerakyatan(petani,peternak,atauusahamikro

dan kecillainnya) yang bertumpu pada mekanisme pasar dengan

penguasaanteknologimelaluibimbingandanpenyuluhan.

c.Mendorongkemandirianpetanidenganpenyediaansaranadanprasaran

pendukungpertanianyangberwawasanlingkungandanbudaya

9.BIDANGPARIWISATA

a.Mendorong pembangunan Wisata Desa Budaya, sebagai bentuk

pelestarianBudayayangmemilikinilaiekonomisdalam upayamembantu

peningkatankesejahteraanmasyarakat.

b.Mendorong terbangunya pasar suvenir tingkat desa dalam upaya

pemasaranhasilkerajinanmasyarakatdesa
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c.Meningkatkan peran masyarakatdalam penataan dan pemeliharaan

fasilitasterbangunsebagaidayadukungpariwisataangro.

10. BIDANGKEAMANANDANKETERTIBANMASYARAKAT

a.Pembentukan Lembaga Keamanan Desa dalam rangka upaya untuk

meningkatkatkualitaslayanankemanansebagaibentuktanggungjawab

Pemerintah Desa dalam rangka menjamin rasa aman bagiwarga

masyarakat.

b.Membangun kesadaran bersama seluruh lapisan masyarakatdalam

memelihara,menjagadanmembangunsistem keamananberbasislokal.

c.Membangunkoordinasidansinergitasdenganpihakkeamanandalam hal

ini Kepolisian dan TNI dalam menjaga kesatuan dan persatuan

masyarakat.

4.2.ARAHKEBIJAKANKEUANGANDESA

BerdasarkanPermendagriNomor113Tahun2014TentangPengelolaan

KeuanganDesa,keuangandesaadalahsemuahakdankewajibandalam rangka

penyelenggaraanpemerintahandesayangdapatdinilaidenganuang,termasuk

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan

kewajiban desa tersebut,sedangkan pengelolaan keuangan desa adalah

keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,

penatausahaan,pelaporan,pertanggungjawaban,danpengawasankeuangan

desa.

Sistem perencanaan pembangunan memilikisalah satu tujuan untuk

menjamin keterkaitan dan konsistensiantara perencanaan,penganggaran,

pelaksanaan,danpengawasan.Agarvisimisidanprogram yangtermuatdalam

dokumenRencanaPembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)

dapat tercapai atau terealisasimaka memerlukan adanya dukungan

penganggaranyangrelevan,konsisten,dansignifikan.
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PenyusunanRPJMDesaakanmenghasilkanrencanapembangunanyang

telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dari sisi kemampuan

penganggarannya.Kemampuananggarandesadiperkirakandalam bentukpagu

atauplafonindikatifanggarandesa,yang akanberlakuselamalimatahun

kedepan.Mekanismedansubstansipenetapanperencanaandikaitkandengan

penganggaran ini diharapkan akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan

pembangunan desa dalam rangka mencapai visi, misi, dan program

pembangunandesa.

Dalam penyusunanbagiangambaranpengelolaankeuangandesadan

kerangkapendanaandiperlukanpendekatanyangkomprehensifdanstrategis,

baikdarisisipenerimaanmaupunpengeluaran,sebabakansangatberdampak

padapenciptaankondisiperekonomianyangstabildanberkelanjutan.Sejalan

denganfungsialokasidankondisiketerbatasankemampuankeuangandesa

yangada,makaperludiciptakansuatusistem yangmemungkinkanpemerintah

desamenjadilebihefisien,efektifdanakuntabeldalam merumuskankebijakan

keuangannya.

Dalam rangkameningkatkan kemandiriandesa,sudah saatnyadigali

semuapotensisumberdayadanmodaldasardesayangdimiliki.Untukituperlu

dilakukan identifikasiyang maksimalatas potensisumberdaya manusia,

sumberdayaalam,sumberdayabuatandansumberdayakeuangan;untuk

selanjutnyasumberdayatersebutdikembangkanmenjadipendukungutama

dariberbagaikegiatanyangakanmenghasilkannilaitambahyangberdaya

saingtinggisehinggamampumendukungkemandiriandesa.

PendapatanDesaKembangKerangmeliputisemuapenerimaanuang

melaluirekeningdesayangmerupakanhakdesadalam 1(satu)tahunanggaran

yangtidakperludibayarkembaliolehdesa.

Pengelolaan pendapatan aslidesa bertujuan untuk mengoptimalkan

keleluasaandesadalam menggalipendanaanotonomidesasebagaiwujud

tanggungjawabdaerahdalam melaksanakandesentralisasi.



33 RPJMDesKembangKerang2018-2024

Belanja Desa,meliputisemua pengeluaran darirekening desa yang

merupakankewajibandesadalam 1(satu)tahunanggaranyangtidakakan

diperolehpembayarannyakembaliolehdesa.

Pembiayaan desa meliputisemua penerimaan yang perlu dibayar

kembalidanataupengeluaranyangakanditerimakembali,baikpadatahun

anggaranyangbersangkutanmaupunpadatahunanggaranberikutnya,terdiri

atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.Penerimaan

pembiayaan Desamencakup sisalebih perhitungan anggaran(SILPA)tahun

sebelumnya,pencairan danacadangan,hasilpenjualan kekayaan desadan

penerimaanpinjaman.Pengeluaranpembiayaanmencakuppembentukandana

cadangan,penyertaanmodal,danpembayaranutang.

PemegangkekuasaanPengelolaankeuangandesaadalahkepaladesa,

karena jabatannya mempunyaikewenangan menyelenggarakan keseluruhan

pengelolaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh

pelaksanateknisPengelolaankeuangandesayangdiangkatdariperangkat

desayangditunjuk.

Kondisi kemampuan atau kapasitas keuangan Pemerintah Desa

Kembang Kerang sangatmenentukan dalam upaya menghasilkan kinerja

pelaksanaanpembangunandanpelayanankepadamasyarakatDesaKembang

Kerang.JumlahpendapatanDesaKembangKerangtahun………adalahsebesar

Rp……………………………,-belanja desa Rp…………………………-denganSilpaTahun

Sebelumnya adalah SebesarRp.………………………..,-.Daridata tersebut

menunjukkan kemampuan desa untuk membiayai pembangunan masih

diperlukanpeningkatan,mengingatsaatinimasihbanyakyangperludilakukan

pembenahanbaikdibidanginfrastrukturmaupunyanglainnya.

A.ARAHPENGELOLAANPENDAPATAN

KondisiPendapatanDesa

Pendapatandesameliputisemuapenerimaanyangmerupakan

hakdesadalam satutahunanggaranyangakanmenentukanpendapatan

desa,dimanamerupakanperkiraanyangterukursecararasionalyang
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dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber-sumber

pendapatan desa meliputipendapatan aslidesa (PAD),pendapatan

transferdanpendapatanlain-lain.

Selama 4 (empat)tahun terakhirpendapatan Desa Kembang

Kerang selalu mengalamipeningkatan,dimana pendapatan desa naik

turunsetiaptahunnyapadatahun20…… sebesarRp………………………..-

Tahun……………..sebesarRp……………………..,Tahun 2015 sebesar

Rp……………………..danTahun…………………Rp……………………....-

Anggaran diupayakan dapatmemenuhiprinsip keseimbangan

finansial,yaituantarapendapatandenganbelanjaterdapatkeseimbangan

(tidakterjadidefisitmaupunsurplus),namundemikiandalam beberapa

kondisiyangcukupberalasandandapatdipertanggungjawabkanapabila

terjadidefisitataupunsurplushaltersebutdapatditolerir.

Dalam halAPBDesterjadisurplus(pendapatanlebihbesardaripada

belanja, sehingga terdapat surplus APBDes), maka kebijakan yang

diambiladalah sebagaisisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.

ApabilaAPBDesmengalamidefisit(pendapatanlebihkecildaripadabelanja,

sehinggaterdapatdefisitAPBDes),makakebijakanyangdapatdiambilantara

lainadalahsebagaiberikut:

1.Memanfaatkan anggaran yang berasaldarisisa lebih perhitungan

anggaranpadatahunlalu.

2.Melakukanrasionalisasidanefisiensibelanjaberdasarkriteriaurutan

prioritasurgensidanpembiayaannya.

KondisiselengkapnyapendapatanDesaKembangKerangTahun

2015 s/dTahun2018dapatdilihatpadatabelberikut:

Tabel7.RealisasiPendapatanDesaKembangKerangtahun2015s/d

2018

NO URAIAN
TAHUN

2015 2016 2017 2018
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1 DanaDesa

2 Alokasi Dana Desa
(ADD)

3 BHP

4 PendapatanAsliDesa

5 SILPA

JUMLAH

Sumber:RealisasiAPBDesKembangKerang -

Berdasarkandaridatatabeldiatasjumlahpersentasependapatan

DesaKembangKerangselama4(empat)tahunterakhiradalahsebagai

berikut:

Tabel8.PendapatanBerdasarkanPorsentase

NO URAIAN
PORSENTASE(%)

2015 2016 2017 2018

1 DanaDesa

2 Alokasi Dana Desa
(ADD)

3 BHP

4 PendapatanAsliDesa

5 SILPA

JUMLAH

KebijakanPendapatanDesa

PendapatanAsliDesaKembangKerangsebagianbesardiperoleh

darihasiltanahkasdesadanhasildariBUMDesa.Untuktanahkasdesa

yang pada umumnya berupa lahan plasma sawit dimana hasilnya

fluktuatifseiring terjadinya perubahan musim.Begitu juga hasildari
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BUMDesadimanahasilnyadisesuaikandengankeuntunganbersihsetiap

bulannya.

Berdasarkan pada realisasipendapatan desa selama 2 tahun

terakhir,makapendapatanDesaKembangKerangpadatahun2019-2020

diperkirakanakantampaksepertidalam tabelberikut:

Tabel9.ProyeksiPendapatanDesaKembangKerang

NO URAIAN
PROYEKSI

2019 2020

1 DanaDesa

2 AlokasiDanaDesa(ADD)

3 BHP

4 PendapatanAsliDesa

5 SILPA

JUMLAH

Formulasikebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran

pendapatandesadiarahkanpadausahaoptimalisasipotensiPAD dan

penerimaandesalainnya.PendapatanasliDesaKembangKerangtahun

2019-2020diproyeksikanmengalamikenaikanrata-ratasebesar…………%

pertahun.

ProyeksipendapatandesainitermasukPendapatanAsliDesa

bersifatindikatifatausementarasehinggamasihsangatmungkinuntuk

mengalamiperubahandisesuaikandenganperkembangankondisidan

kebijakanyangada.

Kebijakan pengembangan pendapatan desa yang akan

dilaksanakan selama 6 (enam)tahun kedepan (2018-2024)diarahkan

pada:

a.Optimaslisasi Pengembangan usaha BUMDesa dengan prinsip

nondiskriminasidan melindungiusaha mikro,kecil,dan menengah
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(UMKM),PenyaluranKreditSyariah,PAMDesdanEkpansiUsahalainnya

dengandidukungperbaikanmanajemenberbasisprofesionalismeSDM.

b. Optimalisasi pemanfaatan aset-asetdesa yang potensial,

penerapan sistem incentive and disincentive sesuaiprinsip tata

pemerintahanyangbaik.

c.Peningkatan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan

PemerintahKabupatenLombokTimurdalam peningkatanpengelolaan

danpemanfaatanADDdanDanaDesa.

B.ARAHPENGELOLAANBELANJADESA

KondisiBelanjaDesa

Belanjadesameliputisemuapengeluarandarirekeningkasumum

desayangmengurangiekuitasdana,merupakankewajibandesadalam

satutahunanggarandantidakakandiperolehpembayarannyakembali

oleh desa.Belanja desa dirincimenuruturusan pemerintahan desa,

organisasi,program,kegiatan,kelompok,jenis,obyekdanrincianobyek

belanja.Belanjadesadipergunakandalam rangkamendanaipelaksanaan

urusan pemerintahan yang menjadikewenangan desa sesuaidengan

ketentuanperundang-undangan.

Belanja desa harus mencerminkan strategipengeluaran yang

rasional,baikkuantitatifmaupunkualitatif,sehinggaakanterlihatadanya

pertanggungjawaban atas sumber-sumber pendapatan desa oleh

Pemerintah Desa. Halinidikandung maksud untuk meningkatkan

akuntabilitasperencanaananggaransertamemperjelasefektivitasdan

efisiensialokasianggarandesa.Belanjadesadiarahkankepadaupaya

untukmeningkatkanproporsibelanjayangberpihakkepadakepentingan

masyarakat,disamping itu belanja desa harus memperhatikan antara

urgensikebutuhandankemampuankeuangandesa.
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Selama 3 (tiga)tahun terakhirbelanja desa Kembang Kerang

cenderung menurun,dimana belanja desa pada tahun 2015 sebesar

Rp………………..danpadaTahun……..sebesarRp………………………..seiring

denganmenurunnyaPendapatanAsliDesadanmeningkatkembalipada

tahunmenjadisebesarRp……………………..

KebijakanBelanjaDesa

Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai

penyelenggaraankewenanganDesayangterdiridarijenisbelanjapegawai,

belanjabarangdanjasasertabelanjamodal.AdapunklasifikasiBelanja

Desa terdiri atas kelompok : Belanja bidang Penyelenggaraan

PemerintahanDesa,BelanjabidangPembangunanDesa,Belanjabidang

Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Belanja bidang Pemberdayaan

MasyarakatDesa,BelanjabidangBelanjaTakTerduga.

Dalam 6(enam)tahunkedepan(tahun2018s.d2024)estimasi

pengelolaanbelanjadesasebagaiberikut:

Tabel10.ProyeksiBelanjaDesaKembangKerang2018-2024

No Uraian
Tahun

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 Bidang
Penyelenggaraan
Pemeritahan

2 Bidang
Pembangunan

3 Bidang
Pembinaan
Kemasyarakatan

4 Bidang
Pemberdayaan
Masyarakat

JUMLAH

Formulasikebijakanbelanjadesadiarahkanpadaefisiensidan

efektifitas skala prioritas dan program strategis pembangunan Desa
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Kembang Kerang,dimana pada levelkebijakan anggaran belanja desa

dicerminkanpadaproyeksibelanjadesayangdiharapkanmampumenjawab

kebutuhanpercepatanpembangunan.

Kebijakanpengembanganbelanjadesayangakandilaksanakan

selama6(enam)tahunkedepan(2018-2024)diarahkanpada:

a.Optimalisasipemanfaatananggaranyangtersediauntukpeningkatankualitas

pelayananpadamasyarakatyangberdampakpadapeningkatankesejahteraan

masyarakat.

b.Peningkatankesesuaianalokasianggarandenganprioritaspembangunan

desa,melaluipeningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi

(tupoksi)perangkatdesadalam melaksanakankewajibansesuaiurusan

yangditangani.

c.Penetapandanpenerapantolokukur(indikator)dantargetcapaianpadasetiap

program/kegiatan pembangunan desa sesuaidengan alokasibelanja berbasis

anggarankinerja.

d.Peningkatan akses informasitentang belanja desa oleh masyarakat;

peningkatan akuntabilitasbelanjadariaspekadministrasikeuangan,yang

meliputimasukan,proses,keluaran,danhasil.

e.Peningkatanrasionalitasalokasibesarnyaplafonanggaranbelanjadesa

sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan desa dan prioritas

kebutuhandesasertapertimbangankinerja.

C.ARAHPENGELOLAANPEMBIAYAANDESA

KondisiPembiayaanDesa

Pembiayaan desa meliputisemua transaksikeuangan untukmenutup

defisitatauuntukmemanfaatkansurplus,yangdirincimenuruturusan

pemerintahandesa,organisasi,kelompok,jenis,obyekdanrincianobyek
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pembiayaan.Pembiayaandesaterdiridaripenerimaanpembiayaandan

pengeluaranpembiayaan.

ArahPengelolaanPembiayaan

Pengelolaanpembiayaandesadiarahkanpadakebutuhanpercepatan

pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APBDes.Struktur

pembiayaan desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan

pengeluaranpembiayaanmemungkinkanuntukterjadikinerjaanggaran

defisitatau surplus.Apabila performance budgeting memperlihatkan

terjadinyadefisitanggaran,makaharusdikreasijenispenerimaandesa

yang akan dijadikan pilihan untukmenutup defisit.Sebaliknyaapabila

terjadisurplusanggaran,makaharusdirumuskanjenispengeluarandesa

yangakandijadikanpilihanuntukprioritasdistribusidanalokasisurplus

anggaran.



41 RPJMDesKembangKerang2018-2024

BABV

ANALISISSTRATEGIPEMBANGUNANDESA

5.1.ANALISISLINGKUNGANEKSTERNALDANINTERNAL

Menggunakan sapu dalam kondisiutuh akan lebih cepatdigunakan

dibandingkanmenggunakansatubijisapulidiuntukmenyelesaikanhalaman

yang kotor.Pendekatan sosial(socialapproach)melaluipendayagunaan

seluruhpotensisumberdayamanusiayangadadiDesaKembangKerangakan

lebihbermaknadanberhasilgunadalam mencapaitujuanpembangunan.

Desajugasecarasosialbersifatzoonpoliticondimanasuatudesajuga

membutuhkanbantuan-bantuandandukungandaripihaklaindalam upaya

membangundanmemajukanDesa.DukunganPihaklainyangdimaksudbisa

sajasecaraverticalberhubungandenganinstansiPemerintahyangadabaikitu

Pemerintah Kecamatan,Pemerintah Daerah,Pemerintah Provinsimaupun

PemerintahPusatdanjugapihaklainsecarahorizontaldalam haliniinstansi

nonpemerintahsepertiPendampingDesa,NGO/LSM,PihakSwastasertapihak

lainnya.

MembangunJaringansosial(socialnetwork)dipedesaanmenjadisalah

satu modalsosial(socialcapital) yang menjadipenopang keberadaan

masyarakatpedesaan.Jaringan sosial(socialnetwork)adalah kumpulan

individuataukelompokyangterikatolehkepentingandan/atautujuanyang

sama.Tujuanyanghendakdicapaidenganmembentukdanmemanfaatkan

jaringansosialdipedesaanadalahuntukmengatasipersoalanyangdihadapi

masyarakatdesa,seperti:terbatasnyapeluangkerja,struktursumberdaya

ekonomi yang kurang beragam,keterbatasan pendidikan,keterampilan,

peralatan dan modal.Sejumlah keterbatasan-keterbatasan tersebutdiatas

sejatinyadenganpembentukandanpemanfaatanjaringansosialmerupakan

strategiadaptasiyangpalingefektifdanutama.

Untuk itu salah satu strategipembangunan Desa darilingkungan

eksternal,Pemerintah Desa bersama masyarakatakan mendayagunakan

seluruh potensisumberdaya manusia guna membangun jaringan sosial
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termasuk membentuk Badan Kerjasama AntarDesa (BKAD)yang secara

khususakanmelakukandanmembangunkerjasamadenganberbagaipihak

demikamajuandanperkembanganDesaKembangKerang.

Asas pengaturan Desa sebagaimana diatur dalam Undang-undang

Nomor6Tahun2014TentangDesapasal3adalahRekognisi,Subsidiaritas,

Keberagaman,Kebersamaan,Kegotongroyongan,Kekeluargaan,Musyawarah,

Demokrasi, Kemandirian, Partisipasi, Kesetaraan, Pemberdayaan, dan

Keberlanjutan.Asas Rekognisidan Subsidiaritas melahirkan kewenangan

berdasarkanhakasalusuldankewenanganlokalberskaladesa.

Denganmengacukepadaasaspengaturantentangdesatersebutjelas

bahwa dengan adanya Dana Desa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat

melaluiAPBN bukanlah berartimenghilangkan semangat gotongroyong,

kebersamaan,musyawarah yang sudah tumbuh dan berkembang sebelum

lahirnyaundang-undangtentangDesa.Asas-asastersebutmerupakanfaktor

internaldalam strategipemerintahDesadalam melakukanpembangunanDesa

tentusekalilagidenganmendayagunakanseluruhpotensiyangada.

5.2.FAKTORPENENTUKEBERHASILAN

Prosesperencanaanpembangunanyangtelahmelibatkanmasyarakat

secarapartisipatif,melaluibeberapatahapandanpendekatanyangmerupakan

cara dalam menemukenaiberbagaipersoalan yang dihadapimasyarakat

sekaliguscaradalam menyelesaikanmasalahyangmerupakanfaktorpenentu

keberhasilan darisetiap usulan yang disampaikan oleh masyarakatdalam

berbagaiforum musyawarahDesa.Tahapan-tahapandimaksudadalah;

a)Sosialisasidanpendekatankepadamasyarakatuntukbekerjasama.Hasilnya

berupakesepakatandankomitmenantaramasyarakatdanfasilitator;

b)Kesepakatan ditindaklanjuti dengan melakukan pengumpulan data,

menggunakanmetodedanteknikParticipatoryRuralAppraisal(PRA),survei,

danobesrvasi;
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c)DatayangdikumpulkanmenjadiProfil,yangmenggambarkankeadaanterkini,

berupa rangkaian angka(data kuantitatif)danrangkaian kata-kata(data

kualitatif);

d)Profilmenjadilebih bermakna melaluianalisis yang dilakukan secara

partispatif maupun melaluianalisis statistik.Hasilanalisis,kemudian

menjadibahandasaruntukmenyusunrencanakegiatan(untukmemecahkan

masalah),dansebagaibahandasaruntukmendisainprogram stimulans

untukmempertahankankerjasama,dan;

e)Padaakhirnya,secarabersama-samaakanmenemukan program utama,

dengan dimensiwaktu tahunan atau multitahun,bagaimana bersinergi

denganberbagaipihakyangbekerjabersamamasyarakat,melaluibeberapa

bentukpembiayaandankegiatan.

Artinyabahwamembangunkoordinasidansinergitasdenganseluruh

pemangkukepentinganyang adadiDesasepertitokohmasyarakat,tokoh

agama,Pemuda,Perempuandananakmenjadifaktorpenentukeberhasilan

dalam pelaksanaankegiatanyangadadiDesa.

5.3.STRATEGIPEMBANGUNANDESA

Strategiyang dapatditempuh dalam mengawaldan melaksanakan

program pembangunandiDesaKembangKerangadalah:

1.Melibatkansemuaunsurjajaranpemerintahandesadalam melaksanakan

program-program pembangunandidesa.

2.Melaksanakanpengintegrasianprogram yangadadidesadenganprogram —

program yangdilaksanakanolehpihaklainbaikyangbersumberdaridana

APBN,APBD maupunpendanaandariluar.

3.PemerataanPembagunandisemuawilayahdusunberdasarkankesepakatan

musyawarahmufakat.

4.Menganalisausulanprogram-program pembangunansebelum dilaksanakan

sehinggatidakterjaditumpangtindihprogram
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5.Melaksanakanpembangunansesuaidenganskalaprioritas.

6.Meningkatkankesadaranwargamasyarakatuntukberswadayadenganjalan

melibatkan langsung warga setempatdalam halpelaksanaan program

pembangunan.

7.Melaluiupaya pengembangan kepedulian masyarakat dengan adanya

kepedulian masyarakatdiharapkan munculrasa memilikidan menjaga

dalam pelaksanaanprogram yangtelahdirencanakan.

8.DenganadanyakepedulianPemerintahDaerahlewatprogram diharapkan

mampumenetapkandanmemberlakukankeputusan-keputusanyangadil

bagimasyarakat.

9.Rencanastrategidesadapatbersirengidenganrencanadiatasnya,maka

prosespenyusunan rencana strategidesa juga memperhatikan Rencana

PembangunanJangkaMenengah(RPJM)PemerintahKabupatenLombok

Timur.

10. Rencanastrategidesasebagaiprodukrencanamilikmasyarakatdesa

harusdapatdipasarkankepadaPemerintahanKabupaten,Propinsi,Pusat

maupunLembagadiLuarPemerintah(Swasta)

11. DengandisahkanyaRencanaPembangunanJangkaMenengahKabupaten

sebagaikeputusan desa,maka segala halyang ada dalam dokumen

Renstra tersebut menjadi pedoman dan arah dalam pelaksanaan

pembangunandiDesaKembangKerang.

5.4.ANALISISSKALAPRIORITAS

Untuk menentukan skala prioritas program yang akan dilaksanakan

mulaidaritahun 2018-2024,Tim Penyusun RPJMDes melakukan 2 (dua)

Pendekatan, yakni dengan menggunakan pola perengkingan dan pola

persilangan/perkawinanantaraPentingdanMendesak.

PendekatanPerengkingandilakukandenganmelihatseberapabanyak

penerima manfaatatas suatu usulan kegiatan yang akan dilaksanakan.

PenerimamanfaatterdiridariLaki-laki,PerempuandanRumahTanggaMiskin

(RTM).Tim Penyusun RPJMDesmelihatpenerimamanfaatdalam konteks
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RumahTanggaMiskin(RTM)sebagairujukanatauacuandalam menentukan

skalaprioritas,denganrumusanumum,semakinbanyakpenerimamanfaat

RTM makadipastikankegiatantersebutakanmenjadiPrioritasuntukdikerjakan

ditahun-tahunawal.

Pendekatan Perkawinan atau persilangan antara PENTING dan

MENDESAK.Dalam KamusBahasaIndonesia(KBBI).Pentingmemilikimakna

Utama,Pokokdalam haliniusulankegiatanyangharusdikerjakankarena

merupakanusulanUtama.SedangkanmaknakataMendesakdalam Kamus

BahasaIndonesia(KBBI)adalahkeadaandaruratgentingkarenaberhubungan

denganwaktu,dalam haliniusulankegiatanyangharusdikerjakansegera

karena berhubungan dengan waktu,apabila tidak dikerjakan karena faktor

mendesakdapatmenimbulkan akibatlain yang lebih besarsemisaltanah

longsongdanbencanaalam lainnya.Terhadappolaperkawinantersebutdapat

digambarkandalam tabeldibawahini;

Tabel11.DaftarPenetapanSkalaPrioritasSistem Persilangan

KATEGORI
HASILPERSILANGAN/PERWAKINAN

PENTING PRIORITAS MENDESAK PRIORITAS

PENTING P-M TAHUNV SP-M TAHUNVI

MENDESAK SM-P TAHUNIII SM-SP TAHUNI&II

Keterangan:
P :Penting M :Mendesak
SP : SangatPenting SM : Sangat
Mendesak
Prioritas :WaktuPengerjaanUsulanKegiatan

5.5.TUJUANDANSASARANPEMBANGUNANDESA

Sebagaimanadiaturdidalam PeraturanMenteriDalam NegeriNo.114

tahun 2014, tentang Pedoman Pembanguna Desa, disebutkan bahwa

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang

diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan

Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna

pemanfaatandanpengalokasiansumberdayadesadalam rangkamencapai

tujuanpembangunandesa.
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Membangunkemandiriandesadalam kerangkaDesaMembangunharus

dimulaidariprosesperencanaandesayangbaik,dandiikutidengantatakelola

program yang baik pula.Pembangunan (pedesaan)yang efektifbukanlah

semata-mata karena adanya kesempatan melainkan merupakan hasildari

penentuanpilihan-pilihanprioritaskegiatan,bukanhasilcoba-coba,tetapiakibat

perencanaanyangbaik.

Dalam konteksdesamembangun,KewenanganlokalberskalaDesatelah

diaturmelaluiPermendesPDTTNo.1Tahun2015,yangmenyebutkanbahwa

kriteriakewenanganlokalberskalaDesameliputi:

a.Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan

masyarakat;

b.Kewenangan yang mempunyailingkup pengaturandankegiatanhanyadi

dalam wilayahdanmasyarakatDesayangmempunyaidampakinternalDesa;

c.Kewenanganyangberkaitandengankebutuhandankepentingansehari-hari

masyarakatDesa;

d.KegiatanyangtelahdijalankanolehDesaatasdasarprakarsaDesa;

e.Program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah

kabupaten/kotadanpihakketigayangtelahdiserahkandandikelolaoleh

Desa;dan

f.KewenanganlokalberskalaDesayangtelahdiaturdalam peraturanperundang

-undangantentangpembagiankewenanganpemerintah,pemerintahprovinsi,

danpemerintahkabupaten/kota.

TujuandansasaranPembangunanDesasebagaimanadiaturdalam BAB

IX pasal1Undang-UndangNomor6Tahun2014TentangDesadisebutkan

bahwaPembangunanDesabertujuanmeningkatkankesejahteraanmasyarakat

Desadankualitashidupmanusiasertapenanggulangankemiskinanmelalui

pemenuhan kebutuhan dasar,pembangunan sarana dan prasarana Desa,
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pengembanganpotensiekonomilokal,sertapemanfaatansumberdayaalam

danlingkungansecaraberkelanjutan.
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BABVI

PROGRAM PEMBANGUNANDESA

Sejakdilantikpadatanggal18Februari2018,PemerintahDesaKembangKerang

sebagaimanaamanahUndang-undang,PeraturanMenteriDalam NegeriNomor114

Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal5 Ayat2 “RPJM Desa

sebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufa,ditetapkandalam jangkawaktupaling

lama3(tiga)bulanterhitungsejakpelantikanKepalaDesa.”.Lebihlanjutpadapasal6

ayat1dijelaskan“RancanganRPJM DesamemuatVisidanMisiKepalaDesa,Arah

Kebijakan Pembangunan Desa,serta Rencana Kegiatan yang meliputi bidang

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,Pelaksanaan Pembangunan Desa,Pembinaan

KemasyarakatanDesa,danPemberdayaanMasyarakatDesa”.

RencanaPembangunanJangkaMenengahDesa(RPJMDes)danRencana

KerjaPemerintahDesa(RKPDes)merupakansatu-satunyaDokumenPerencanaan

PembangunandiDesa,artinyabahwaRPJMDesdanRKPDesadalahKewajibanyang

harusdisusundanditetapkanolehPemerintahDesaselama6(enam)tahunperiode

masajabatanKepalaDesa.TanpaadanyadokumentersebutpemerintahDesatidak

dapatmenjalankanrodapemerintahankarenaberimplikasikepadaketidakadanya

anggaransertaRPJMDesdanRKPDesadalahDasarHukum pelaksanaankegiatan

pembangunandiDesa.

PemerintahDesaKembangKerangsesuaidenganregulasiyangada,telah

membentuk TIM Penyusun RPJMDes Desa Kembang Kerang dengan telah

diterbitkannyaSKKepalaDesaNomor145/…… /D.KK/III/2018Tim Penyusun

RPJMDesberjumlah9orangyangdiambildariunsurpemerintahdesadanunsur

masyarakat.

SetelahterbentuknyaTIM PenyusunRPJMDes,beberapahalyangmenjadi

kegiatanataupekerjaanTIM Penyusun(pasal9 Permendagri114 Tahun2014)

sebagaiberikut:

a.PenyelarasanarahkebijakanpembangunanKabupaten/Kota;

b.PengkajiankeadaanDesa;
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c.PenyusunanrancanganRPJM Desa;dan

d.PenyempurnaanrancanganRPJM Desa.

Daritugas dan tanggung jawab sebagaimana diatas,TIM Penyusun

RPJMDestelah melakukan step bystep sehingga pada akhirnya menghasilkan

Program Pembangunan Desa yang akan dijalankan dan dilaksanakan oleh

PemerintahDesaKembangKeranguntukperiode2018-2024ataumasajabatan6

(enam)tahunkedapanadalahsebagaiberikut:
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BABVII

PENUTUP

7.1.KESIMPULAN

Dariuraiandiatasdapatditarikkesimpulanbahwa:

a.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)disusun untuk

jangkawaktu6(enam)tahun;danRencanaPembangunanTahunanDesa

atauyangdisebutRencanaKerjaPemerintahDesa(RKPDESA),merupakan

penjabarandariRPJM Desauntukjangkawaktu1(satu)tahun.Rencana

PembangunanJangkaMenengahDesadanRencanaKerjaPemerintahDesa,

ditetapkandenganPeraturanDesa.

b.RancanganRPJM DesamemuatVisidanMisiKepalaDesa,ArahKebijakan

Pembangunan Desa, serta Rencana Kegiatan yang meliputi Bidang

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,Pelaksanaan Pembangunan Desa,

PembinaanKemasyarakatanDesa,danPemberdayaanMasyarakatDesa.

c.Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang

diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan

Permusyawaratan Desa dan unsurmasyarakatsecara partisipatifguna

pemanfaatandanpengalokasiansumberdayadesadalam rangkamencapai

tujuanpembangunandesa.

d.UntukmenghasilkansatudokumenperencanaanyangbaikPemerintahDesa

KembangKerangmenerapkanpolaperencanaanpartisipatifdimanaKepala

Desa dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang telah

membentuk Tim Penyusun RPJMDes untuk guna melaksanakan seluruh

TahapanprosesPenyusunanRPJMDesdenganmengedepankankebersamaan,

kekeluargaan,dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan

perdamaiandankeadilansosial.

7.2.SARAN

Alhamdulillah dengan kerja keras dan semangatbersama seluruh

masyarakatDesaKembangKerangRencanaPembangunanJangkaMenengah

Desa (RPJMDes)Desa Kembang Kerang periode 2018-2024 telah dapat
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diselesaikan.Dalam prosesPenyusunandantelahmelaluiTahapan-Tahapan

sebagaimanadiaturdalam regulasiyangadaTim Penyusundapatmemberikan

masukanyangmerupakansaransehinggakedepanPenyusunanRPJMDes

dapatlebihbaikyakni;

a.KerjasamadanKebersamaandalam team sangatlahdibutuhkan,sehingga

kuantitasakandapatmenentukankualitas;

b.Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi maupun Pusat haruslah

memberikankepastianterhadaptahapanprosespenyelarasanprogram yang

haruskamilakukakan.Karenadalam prosespenyusunanRPJMDeskami

harus menyelaraskan program-program yang ada diKabupaten dengan

program yang akan kamijalankan diPemerintahan Desa,selama ini

DokumenPerencanaanKabupatentidakdidistribusikankeDesa,sehingga

selalubersifattentative.

c.Dokumen Perencanaan RPJMDes iniharus menjadirujukan kita dalam

membuatperencanaantahunandalam haliniRencanaKerjaPemerintah

Desa (RKPDes)sebagaimana pasal29 ayat1 Peraturan MenteriDalam

Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perencanaan

Pembangunan Desa “Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai

penjabaranRPJM Desa.Artinyadalam PenyusunanRKPDesharusmengacu

kepadaRPJMDes.

AkhirnyakamimenyadaribahwasebagaimanamanusiabiasaTim Penyusun

telah berupayasemaksimalmungkin dalam prosespenyusunan RPJMDesDesa

Kembang Kerang Daya 2018-2024,akan tetapiada begitu banyak kekurangan-

kekurangan yang disebabkan keterbatasan kami,untuk itu kritik dan saran

konstruktifsangatkamibutuhkangunapenyempurnaan.Ucapanterimakasihyang

sebesar-besarnyakepadasemuapihakkhususnyaTim PenyusunRPJMDesyang

telah membantu kamidalam menyelesaikan dokumen perencanaan 6 (enam)

tahunan inisemoga sumbangsih pemikiran,tenaga morilmaupun materilakan

memilikinilaiIbadahdisisi-Nya…amin.

Ditetapkandi:Kembang
Kerang

PadaTanggal:18Mei2018
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KepalaDesaKembangKerang,

YAHYAPUTRA,S.Pd
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

PETA/SKETSADESAKEMBANGKERANG
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KALENDERMUSIM
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1. Hujan Musim tanam

2. Kemarau

-Sumur gali,
Pamdes, dan
PDAM

- Adanya
bendungan

3. OlahSawah

-Traktortersedia

- Tenagakerja
tersedia

4. OlahKebun

Lahanperkebunan
ada

5. Pancaroba

Timbulnya
berbagaimacam
penyakitsperti
:batuk

6. Panen

-Tingginyabiaya
operasionallahan
- Banyaknya
pengepul

7.
Acara
Keagamaan
/Adat

Maulidan,sunatan,
Ramadhan, Idul
Fitri, Idul Adha,
Lebaran
Topat,Kawin

PENGKAJIANMASALAH0TENSIDARIKALENDERUMUM

NO MASALAH POTENSI
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1. Hujan

- Musim tanaman membutuhkan biaya
tanam

- Kesulitanbiaya

- Hargapupukmahal

- Sewalahantinggi

- Banjirmerusaklahan

- JalanUsahaTaniBecektidakdapatdilalui
kendaran.

-Lahangarapantersedia

-Buruhtanibanyak

2. Angin

- Tanamanpadimenjadirebah

- Tanamankebuntumbang

3. Kemarau

- Pengangguranmeningkat

- Kesulitan untuk mendapatkan sumber
penghasilanbagipetani

- Kesulitandalam mendapatkaairbersih

- Debitairsungaiberkurang

-Sumurgali,Pamdes,dan

PDAM

-Adanyabendungan

4. OlahSawah

- Biayapengolahantinggi

- Ternakterbatas

- Tenagakerjamahal

- Pengolahan Tanah lebih banyak oleh
TenagaKerbau

- PenggunaanHandtraktorterbatas.

-Traktortersedia

-Tenagakerjatersedia

5. OlahKebun

- Biayakurang

- Hargabibitmahal

-Lahanperkebunanada
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6. Pancaroba

- Timbulnyaberbagaipenyakit

- Masihadanyatempat-tempatkumuh

- Saranadanprasaranakebersihaterbatas

-Polindestersedia

-Pustutersedia

-tenagamedis

7. Panen

- Biayatenagakerjamasihmahal

- Hargajualrendah

- Hasilpanenterbatas

-Tingginyabiayaoperasional
lahan

-Banyaknyapengepul

8. AcaraKeagamaan/Adat

- Biaya penyelenggaraan kegiatan Adat
tinggi

- Acarakegiatanadatdankeagamaanpadat
padapascapanen.
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BAGANKELEMBAGAANDESAKEMBANGKERANG

MASALAHDANPOTENSIDALAM KELEMBAGAAN

NO

LEMBAGA MASALAH POTENSI

1. PEMERINTAH
DESA

- Kurangnya koordinasi baik antar
perangkatdanmasyarakat

- Keterampilan dan kemampuan
perangkatmasihkurang

- Sarana dan prasarana masih
terbatas

-Perangkatdesa
lengkap
danmasyaraka
tyangpeduli

2. BPD - Keaktifan pengurus BPD masih
kurang

- Kemampanmasihterbatas

-Personil BPD
lengkap

PEMERINTAHDESAPEMERINTAHDESA

LKMDLKMD

BPDBPD

PNPMPNPM

MajlisTalimMajlisTalim

PosyanduPosyandu

YayasanYayasan

DusunDusun

RTRT

RemajaMasjidRemajaMasjid

Poktan/Gapok
tan
Poktan/Gapok
tan

BUMDesBUMDes

PKKPKK

P3A/GP3AP3A/GP3A

FKKPFKKP

PekasihPekasih

KarangTarunaKarangTaruna

MASYARAKAT
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3. LKMD - Kurangnya peranan LKMD dalam
masyarakat

- Kurangnya koordinasi antar
pengurus

- Keaktifanpersonilmasihterbatas

- Kinerja LKMD masih terbatas /
kurang

- Minimnya pengetahuan tentang
TupoksidariKelembagaan

-Adanya
kepengurusan
LKMDyang
lengkap

4. Bumdes - Aktifitasmasihbergantungdesa

- LembagaPamdesbelum dibentuk

- SaranadanPrasaranamasihkurang

- Belum memilikiusahadesa

- Kurangnya modaluntukmengelola
usahayanglebihbesar

-Adanya
pengurusDusun

-Adanyajaringan
perpipaandan
Wathermeter

-Tersedialahan
untuk
mengembangkan
usaha

-Adamodalawal
untukmemulai
usaha

5. Dusun - Masihterbatasjumlahdusunyang
ada

- Aktifitaskinerjamasihkurang

- Kurangnya koordinasi dengan
pemerintahdesa

- KoordinasidenganRTmasihkurang

-Jangkauan
Wilayah Dusun
Luas dan
penduduk
kurang.

-Adanya
keinginan
mayarakat
untuk
pemekaran
dusun

6. RT - KeterbatasanjumlahRTyangada

- Aktifitasdankinerjamasihkurang

- Koordinasidenganpemerintahdesa
dankadusmasihkurang

- Tidak adanya insentif yang jelas
untukpengurusRT

-Personal
lengkap

-Wilayah /
pendudukluas
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7. P3A/PEKASIH - Personalterbatas

- Koordinasikurang

- Saranadanprasaranaterbatas

- Kurangnya sosialisasi kepada
masyarakatpemakaiair

- Program P3A belum maksimal
menjangkaumasyarakatpemakaiair

-Wilayah dan
masyarakat
pemakai air
terbanyak

-Adanya balai
pertemuan

8. KelompokTani
/ Ternak
(GAPOKTAN)

- Aktifitaskurang

- Modalterbatas

- Koordinasikurang

- Balipertemuankurang

- Belumadanyakerjasamayang
optimalbaikdenganpemerintah
ataupundenganpihakswasta
dalammengembangkanhasil
taniatauternakdalammendukung
program sejutasapi

- Belumoptimaldalmmengmbangkand
anpemanfaatankolam ikan

- Bimbingandanpenyuluhan masih
kurang

- Kesadaranmasyarakatuntukberalih
dari pola tradisional
dalampengolahanlahan

-Jumlah lahan
luas

-Jumlah petani
dan buruh tani
banyak

-Adanya lahan
untuk
pembangunan
balaipertemuan

-Kolam
tradisional
tersedia

-Adanya
organisaiuntuk
petani dan
peternak yang
akan
menjebatani
untuk
berhubungan
dengan pihak
pemerintahdan
swasta

9. Yayasan - Tidak adanya koordinasi antar
yayasan

-Adanyayayasan
dan pengurus
yanglengkap

10. Posyandu - Jumlahkaderterbatas

- Saranadanprasaranaterbatas

- Belum memilikipos

-Adanya
lembaga
pendukung
posyandu
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- Insentifkaderterbatas

- Kurangnyasosialisai

-Adanya
Lembaga
Forum
Komunikasi
Kader
Posyandu

11. Polindes - TidakAda -Adanya lokasi
untukbangunan
polindes

12. PKK - Kegiatanmasihkurang

- Tidak adanya koordinasi dengan
lembagadesayangada

- Kurangnyasosilaisasi

-Adanya
secretariat
pendukung

-Anggaran
kegiatan
tersedia

-Tupoksi dan
pokja telah
tersusun

13. Majelistalim - Masihdidominasiolehibu-ibu

- Belum adanyapengajianumum yang
bersifatrutin

-Adanya
kerjasama
antara desa
dengan
lembaga
perguruan
tinggi dalm
bidang
keagamaan

14. Remajamasjid - Aktifitas/program terbatas

- Minimnyadukungandaripihak-pihak
tertentu

- Terbatasnyapengetahuanpengurus
akanorganisasi

- Keterbatassan angaran untuk
menjalankanprogram

- Belum memilikikerjasama dengan
lembagapendukung

-Pengurus
lengkap

-Adanyasasaran
untuk dijadikan
rogram kerja

15. PNPM-PISEW - Keberadaandidesasesaat

- Anggaranterbatas

-Sasaran
pembangunan
tersedia
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- Tingkatkoordinasimasihkurang -Adanya
pengurus dari
desa sebagai
penghubung


