
 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS 

KECAMATAN MUARA KELINGI 

DESA PETRANS JAYA 

 

 

PERATURAN DESA PETRANS JAYA 

 

NOMOR 01 TAHUN 2015 

 

TENTANG 

 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)  

DESA PETRANS JAYA KEC MUARA KELINGI  

 KABUPATEN MUSI RAWAS  

TAHUN 2015-2020 

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DESA PETRANS JAYA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa,perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

tentang Pedoman Pembangunan Desa; 

 



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5539); 

 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 

2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 

 

 

 

Dengan Persetujuan  

BADAN PERWAKILAN DESA PETRANS JAYA 

 

 

MEMUTUSKAN : 

 

 

Menetapkan : PERATURAN DESA PETRANS JAYA TENTANG RENCANA 

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA PETRANS JAYA 

TAHUN 2015 – 2020.  



Perama : Melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 

dalam menyusun RKP-Des dan melaporkan Kepada Bupati 

Walikota Melalui Kecamatan 

Kedua : RKP-Desa disusun berdasarkan RPJM-Desa 6 ( enam ) tahun 

melalui forum Musrenbang Des 

Ketiga : Berita acara RKP-Desa ditandatangani oleh pemerintah Desa dan 

PLM/LKMD atau dengan sebutan lain sebagai coordinator 

penyusunan RKP-Desa 

Keempat : RKP-Desa merupakan bahan baku rencana kegiatan 

pembangunan di desa untuk diusulkan ke RKP-Daerah 

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 

 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 

1. Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut 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; 

2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi 

kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan 

Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat 

istiadat Desa; 

3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara 

Republik Indonesia; 



4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang di sebut dengan nama lain 

dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; 

5. Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga 

yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil 

dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara 

demokratis; 

6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah 

antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur 

masyarakat yang diselenggarakaan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk 

menyepakati hal yang bersifat strategis; 

7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan 

nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, 

Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggaraka oleh 

Pemerintah Desa untuk menetapkan prioriras, program, kegiatan, dan 

kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten/Kota; 

 

8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh 

Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan 

Permusyawaratan Desa; 

9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan 

untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa; 

10. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan 

Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna 

pemanfaatn dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai 

tujuan pembangunan desa; 

11. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di 

desa dan kawasan perdesaaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dan 

kawasan perdesaan yang koordinasikan oleh kepala Desa dengan 

mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan,dan kegotongroyongan guna 

mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial; 



12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian 

dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan,sikap 

keterampilan, perilaku, kemampuan,kesadaran, serta memanfaatkan sumbser 

daya melalui penetapan kebijakan, program,kegiatan, dan pendampingan yang 

sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa; 

13. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data 

mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai 

informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta 

dinamika masyarakat Desa; 

14. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenenai potensi yang meliputi 

sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana 

prasarana fisik dan sosial,kearifan lokal,ilmu pengetahuan dan teknologi,serta 

permasalahan yang dihadapi oleh desa; 

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM 

Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 

(enam) tahun; 

16. Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk 

jangka waktu 1 (satu) tahun; 

17. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian 

dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan disusulkan 

Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui 

mekanisme perencanaan pembangunan Daerah; 

18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai 

dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa; 

19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli 

Desa,dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa atau perolehan hak lainya yang sah; 

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, 

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa; 

21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggran pendapatan dan 

belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggran 

dan pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa,pelaksanaan pembangunan 



Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat 

Desa; 

22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan 

yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus; 

23. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah 

lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan 

merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat; 

24. Lembaga Adat Desa adalah merupakan lemmbaga yang menyelenggarakan 

fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh 

dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa. 

25. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik 

Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik 

Indonesia sbagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

26. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaiamana 

dimaksud dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

 

 

BAB II 

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA 

 

Pasal 2 

 

1. Perencanaan pembangunan desa disusun dalam periode 5 (lima) tahun; 

2. Perencanaan pembangunan 6 (Enam ) tahun sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) merupakan RPJM-Desa PETRANS JAYA; 

3. RPJM-Desa PETRANS JAYA sebagaimana dimaksud ayat (2) memuat arah 

kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, dan program kerja 

desa. 



 

Pasal 3 

 

1. RPJM-Desa PETRANS JAYA sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) 

dijabarkan dalam RKP-Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; 

2. RKP-Desa PETRANS JAYA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat 

kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan 

pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa 

maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu 

pada rencana kerja pemerintah desa; 

3. RPJM-Desa PETRANS JAYA sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 

ditetapkan dengan peraturan desa; 

4. RKP-Desa PETRANS JAYA  sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ditetapkan 

dengan keputusan kepala desa. 

Pasal 4 

 

RPJM-Desa PETRANS JAYA sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bertujuan 

untuk : 

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat dan keadaan desa PETRANS JAYA; 

2. Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program 

pembangunan di desa PETRANS JAYA; 

3. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa PETRANS 

JAYA; dan 

4. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam 

pembangunan di desa PETRANS JAYA 

 

Pasal 5 

 

RKP Desa PETRANS JAYA sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) 

bertujuan untuk : 

1. Menyiapkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DU-RKP 

Desa) tahunan yang sifatnya baru, Rehab maupun lanjutan kegiatan 



pembangunan untuk dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat 

sebagai bahan dasar RKP Daerah Kabupaten; 

2. Menyiapkan DU-RKP Desa tahunan untuk dianggarkan dalam APB-Desa, 

APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN, pihak ketiga maupun swadaya 

masyarakat. 

BAB III 

PENGORGANISASIAN 

 

Pasal 6 

 

1. Kepala Desa PETRANS JAYA bertanggung jawab dalam pembinaan dan 

pengendalian penyusunan RPJM-Desa dan RKP Desa; 

2. Penyusunan RPJM-Desa dilakukan dalam forum musyawarah perencanaan 

pembangunan desa PETRANS JAYA; 

3. Peserta forum musrenbang desa terdiri atas : 

a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa ( LPM-Desa ) membantu 

pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa; 

b. Tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai nara sumber.; 

c. Rukun Warga/Rukun Tetangga, Kepala Dusun, Kepala Kampung, dan lain-

lain sebagai anggota; dan 

d. Warga masyarakat sebagai anggota. 

 

BAB IV 

PENDANAAN 

 

Pasal 7 

 

Perencanaan pembangunan desa bersumber dari dana : 

1. APBN. 

2. APBD Provinsi. 

3. APBD kabupaten/Kota. 

4. APB-Desa, dan 

5. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 

 



BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 8 

 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai 

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa. 

 

Pasal 9 

 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa 

 

Ditetapkan di Desa PETRANS 

JAYA 

Pada tanggal 14  Februari 2015 

Kepala Desa PETRANS JAYA  

 

 

 ( MAULANA MALIK SOFYANAM 

S.IP  )        

 

Diundangkan di Desa PETRANS JAYA 

Pada tanggal    15 Februari      2015 

Sekretaris Desa PETRANS JAYA 

 

 

 

        (       S U G I TO    ) 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 
 
 

1.1 Latar Belakang 

Dalam rangka sistem perencanaan pembangunan nasional, maka perlu untuk 

disinergikan sebagai proses tahapan dan dokumen perencanaan sejak dari tingkat pusat 

hingga daerah, termasuk pada tingkat desa/kelurahan. Hal ini dimaksudkan untuk 

memperoleh sinergitas dan kontinuitas pembangunan dan hasilnya demi kemajuan dan 

kesejahteraan masyarakat. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) ditetapkan dengan 

peraturan desa merupakan dokumen induk dari perencanaan desa yang memuat visi, misi, 

prioritas, strategi, kebijakan, program dan kegiatan didasarkan pada kondisi, potensi, 

permasalahan, kebutuhan, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang baik di tingkat desa. 

Selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan pembangunan desa RPJM-Desa 

juga digunakan sebagai dasar penilaian kinerja dan kepala desa dalam melaksanakan 

pemarintahan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya 

RPJM-Desa juga dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan 

pemerintah desa dan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala desa diserahkan 

kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun kepada masyarakat umum. 

RPJM-Desa menuntut adanya rasa memiliki, tanggungjawab dan mendorong partisipasi 

segenap pemangku kepentingan pada perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan 

pembangunan desa. 

RPJM-Desa merupakan penjabaran visi, misi dan program kerja kepala desa dengan 

berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah desa. RPJM-Desa menjadi 

pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) jangka waktu 

1 (satu) tahun. RPJM-Desa disampaikan kepada BPD dan ditetapkan paling lambat 3 (tiga) 

bulan setelah pelantikan kepala desa. 

RPJM-Desa memuat pendahuluan gambaran umum kondisi desa, visi, dan misi , 

strategi pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, arah kebijakan umum, program 

indikatif dan kaidah pelaksanaan. 

Sebagai amanat regulasi, khususnya peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 

tentang desa, ditambah lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 

tentang Perencanaan Pembangunan Desa, maka setiap desa harus menyusun RPJM-Des 

 

1.2 Dasar Hukum 

Penyusunan dokuman RPJM-Desa ini didasarkan pada : 

1. Landasan Idiil Pancasila 

2. Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar NKRI 1945 

3. Landasan Pokok 



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

Nasional. 

b. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

c. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah  

4. Landasan Operasional 

a. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan 

Rencana Pembangunan Nasional. 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan 

,Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 

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

Pembangunan Desa. 

 

1.3 Pengertian RPJM-Desa 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau disingkat dengan RPJM-Desa 

adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan 

pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, dan program Satuan 

Kerja Perangkat daerah (SKPD), lintas program prioritas kewilayahan, disertai dengan 

rencana kerja. 

RPJM-Desa dijabarkan dalam rencana kerja pembangunan desa atau biasa disingkat 

RKP-Desa. RKP-Desa merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang 

merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, 

dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas 

pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang 

dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yan ditempuh dengan mendorong 

partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah dan RPJM-

Desa. 

Maksud dan tujuan RPJM-Desa adalah agar desa memiliki rencana induk 

pembangunan yang berkesinambungan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang memudahkan 

desa maka disusunlah dokumen RPK-Desa. 

Tujuan penyusunan RPJM-Desa adalah (1) memberikan acuan atau pedoman dalam 

perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa (2) pemanfaatan sumber 

daya pembangunan (3) menerapakan konsep pembangunan berkelanjutan yang 

dilaksanakan secara bertahap.  

 

 



RPJM-Desa disusun untuk memenuhi amanat peraturan pemerintah nomor 72 tahun 

2005 dan sebagai satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan  

daerah. RPJM-Desa disusun secara selaras dengan permasalahan , potensi, dan 

kebutuhan desa, namun tetap memperhatikan keterkaitan dengan permasalahan ,potensi dan 

kebutuhan pada tingkat pemerintahan diatasnya yaitu kecamatan dan kabupaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

PROFIL DESA PETRANS JAYA 

 

 

2.1 Kondisi Desa 

2.1.1 Sejarah Desa 

Pada tahun 1985 Pemerintah mengadakan Program Transmigrasi dan saat itu para 

penduduk yang umumnya didominasi oleh penduduk dari jawa mengikuti program 

tersebut yang berjumlah sekitar ± 250 KK, dan saat itu diberi nama SP 3, dan pada 

tahun 1988 di definitifkan menjadi sebuah Desa yang di beri nama Desa Petrans Jaya. 

ada sejarah yang menerangkan tentang arti nama “Petrans Jaya” pada saat itu di 

ambil dari kalimat “Pertanian Transmigrasi Jaya” disingkat menjadi “Petrans Jaya”. 

Harapan dari masyarakat mengambil nama tersebut agar masyarakat desa Petrans   

Jaya mampu mewujudkan desa Pertanian dari Masyarakat Transmgrasi yang Jaya   

dan Makmur. Masyarakat Desa Petrans Jaya mayoritas penduduknya adalah suku 

jawa, dan sebagian kecil penduduk asli pribumi. Agama yang dianut masyarakat Desa 

Petrans Jaya adalah Agama Islam.  

 

2.1.2 Demografi 

Berdasarkan pada data administrasi pemerintah Desa Petrans Jaya jumlah 

penduduk sampai tahun 2014 tercatat di Buku Induk Penduduk ( BIP ) sebanyak 1443 

jiwa, dengan rincian penduduk laki-laki sebanyak 734  jiwa dan perempuan sebanyak 

709 jiwa dengan total jumlah kepala keluarga sebanyak 425 KK. 

Penduduk desa Petrans Jaya dilihat dari kelompok usia adalah sebagai berikut : 

terbesar berusia antara 15 sampai 44 tahun yaitu sebanyak 923 orang, sedangkan 

terkecil adalah usia antara 0 sampai 11 Bulan yaitu sebanyak 33 orang. 

Kondisi tingkat pendidikan formal penduduk desa Petrans Jaya adalah sebagai 

berikut : belum sekolah sebanyak 58 orang, yang tidak pernah bersekolah sebanyak 

19 orang,  tamat SD/sederajat sebanyak 163 orang, Tamat SLTP/sederajat sebanyak 

497 orang, tamat SLTA/sederajat sebanyak 183 orang, tamat sarjana/sederajat 

sebanyak 11 orang. 

Prasarana pendidikan yang terdapat di Desa Petrans Jaya antara lain  1 Unit 

TK/ PAUD 1 Unit SD N, dan 1 Unit MTs, serta TPA/TPQ yang tersedia di setiap Masjid 

ataupun Mushola. 

Untuk kondisi kesehatan masyarakat Desa Petrans Jaya berangsur membaik 

karena terdapat Polindes Dan Puskesmas yang masing-masing ada tenaga medisnya. 

 

 

 

 



2.1.3 Keadaan Sosial 

Mengenai keadaan sosial dan kesejahteraan Penduduk memang belum merata 

karena masih terdapat 102 KK berpenghasilan Rendah. 

Masyarakat desa Petrans Jaya adalah 90 % suku Jawa dan 10 % suku 

Sumatera yang setiap hari tertentu mengadakan kegiatan gotong royong. Semangat 

gotong royong masih tetap kental, terlihat setiap ada kerja bhakti semua unsur 

masyarakat antusias menyelesaikannya dan turut andil dalam kegiatan tersebut. 

Penduduk Desa Petrans Jaya mempunyai rasa toleransi yang tinggi terlihat dari 

suasana rukun dan saling menghormati antar sesama warganya. 

 

2.1.4 Keadaan Ekonomi 

Mata pencaharian penduduk Desa Petrans Jaya mayoritas adalah sebagai 

petani/Pekebun sebanyak 320 KK, PNS 5 orang, pedagang/wiraswasta 20 orang,  

tukang bangunan 17 orang, Buruh Tani/Kebun  212 orang, guru honorer 7 orang, sopir 

sebanyak 14 

Potensi pertanian Desa Petrans Jaya adalah sebagai berikut : lahan perkebunan 

Karet 200 Ha, Lahan Perkebunan Sawit 500 Ha, persawahan 60 Ha. Potensi 

peternakan Desa Petrans Jaya  adalah Sapi 103 ekor, Kerbau 2 Ekor, bebek 54 ekor, 

Ayam 365 ekor dan Kambing 175 ekor. Perekonomian Desa Petrans Jaya Bagi yang 

tidak memiliki kebun bekerja sebagai buruh di perkebunan sawit milik warga Desa 

Petrans Jaya yang dikelola oleh Perusahaan. Selebihnya untuk mengisi waktu luang 

banyak yang mengembala ternak atau mencari pakan ternak berupa rumput. 

 

2.2 Kondisi Pemerintah Desa 

2.2.1 Pembagian Wilayah Desa 

Secara histories Desa Petrans Jaya  merupakan wilayah yang terdiri dari 4 

Dusun yaitu dusun I,II,III,IV,V dan VI yang letaknya Saling Berdampingan. 

Struktur kepemimpinan Desa Petrans Jaya untuk periode saat ini (th 2014 s/d 

2019) dipimpin oleh seorang kepala desa dan dibantu oleh 1 orang Sekretaris Desa,1 

Orang Bendahara Desa,  6 orang kadus dan 3 orang kaur. Kepala Desa dipimpin oleh 

Bapak Maulana Malik Sofyana, dan 6 orang Kepala Dusun. 

 

 



2.2.2 Struktur Organisasi Desa Petrans Jaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Sumber : Data Potensi Desa Petrans Jaya Tahun 2015. 

 

Kepala Desa 

MAULANA MALIK S. 

P3N 

MUNASIR 

 

FAHRUDIN 

 

Kaur.Pemerintahan 
NUR SODIK, S.KOM 

Kaur.Pembangunan 
PUJI UTOMO, S.KOM 

Bendahara Desa 
NUR SODIK, S.KOM 

 

Kaur.Umum 
FAUZI ARIF 

K. Dusun III 

MUJITO 

 

 

Sekretaris Desa 
SUGITO 

Ka. Dusun I 

TAUFIK MS 

K. Dusun II 

RUSWANDI 

Ketua LPM 

M. JASMAN 

Ketua. PKK 

NURLELA 

 

Karang Taruna  

MARYONO 

 

K. Dusun IV 

ABDUL ROSAD 

 

 

K. Dusun V 

PURNOMO 

 

 

K. Dusun VI 

SUWARSO 

 

 



2.2.3 Struktur Lembaga Badan Permusyawaratan Desa Petrans Jaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Potensi Desa Karya SaPetrans Jaya tahun 2014. 
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BAB III 

POTENSI DAN MASALAH 

 

 

 

3.1 Potensi 

Beberapa kekayaan yang dapat dijadikan potensi yang dimiliki oleh Desa Petrans Jaya 

bagi pelaksana pembangunan antara lain : 

a. Jumlah penduduk 1.443 jiwa dengan berbagai pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki 

termasuk nilai-nilai budaya dan semangat Gotong Royong. 

b. Perangkat desa yang lengkap dan cukup berpotensi.  

c. Berbagai sarana dan prasarana yang telah ada seperti masjid, sekolahan, jalan, Areal 

Perkebunan, Persawahan dan lahan yang belum dimanfaatkan, yang cukup berperan 

dalam mendukung roda pembangunan. 

d. Ketersediaan berbagai sumber daya alam dan kondisi lingkungan hidup yang cukup 

mendukung. 

e. Adanya sumber daya air yang kurang memenuhi kebutuhan masyarakat namun dapat 

bermanfaat bagi pengembangan pertanian dan sumber air bersih. 

f. Besarnya komitmen pemangku kepentingan untuk berperan aktif dalam pembangunan. 

g. Adanya kelompok Tani yang cukup berpotensi. 

 

3.2 Masalah 

Beberapa permasalahan Desa Petrans Jaya yang masih diketemukan dalam 

pembangunan lima tahun kedepan antara lain : 

▪ Masih belum selesainya program pembangunan pada beberapa prasarana dan sarana 

desa seperti Pembuatan Siring beton, air bersih, sebagian jalan desa yang belum Poros 

desa belum di aspal dan di perkeras, Fasilitas desa yang belum di renovasi seperti ( Balai 

Dusun, Kantor Desa, Pustu ), pembangunan jembatan, peningkatan modal petani dan 

sebagainya. 

▪ Terbatasnya penggalian sumber-sumber pendapatan desa bagi pelaksana 

pembangunan. 

▪ Kesulitan penyediaan sarana produksi pertanian sehingga mengurangi tingkat produksi 

padi yaitu masalah jalan dan irigasi sawah 

▪ Masih terbatasnya kreatifitas masyarakat dalam menunjang ekonomi keluarga. 

▪ Masih banyak taraf ekonomi masyarakat desa yang hidup di bawah garis kemiskinan 

▪ Terbatasnya sumber daya energi listrik sehingga cukup mengurangi aktifitas masyarakat 

▪ Masih terbatasnya sarana pertanian yang dapat mengurangi pendapatan masyarakat 

 



 

 

 BAB IV 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA 

 

4.1 Visi dan Misi 

Visi pembangunan jangka menengah Desa Petrans Jaya disusun dengan 

mempertimbangkan berbagai potensi dan masalah dan modal dasar pembangunan. 

 

4.1.1 Visi  

“Terwujudnya Desa  Petrans Jaya yang Amanah, Aman, Beriman dan bertaqwa, 

Mandiri, Sejahtera, dan berkualitas” 

Dalam rangka untuk memberikan kesamaan persepsi, maka perlu dijelaskan makna 

filosofis untuk setiap kata kunci visi sebagai berikut : 

Amanah adalah dapat bertanggungjawab dengan apa yang ditugaskan baik untuk diri 

sendiri maupun untuk masyarakat umum. 

Aman, adalah masyarakat desa Petrans Jaya yang merasakan aman dari segala 

bentuk gangguan baik dari dalam maupun dari luar desa Petrans Jaya. 

Berimataq, adalah masyarakat yang mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa 

dan melaksanakan ajaran-ajaran agama, sehingga terciptanya peradaban yang baik 

dan terwujudnya umat yang terbaik. 

Mandiri, adalah masyarakat yang mampu membangun dengan semangat gotong 

royong yang tinggi dan berkreatifitas untuk mendorong proses pembangunan. 

Sejahtera, adalah suatu tingkat keseimbangan kebahagiaan kehidupan masyarakat 

yang terpenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya. 

Berkualitas, adalah menciptakan masyarakat Desa Petrans Jaya yang mampu menata 

Desa, mengelola sumber daya alam menciptakan hasil produksi pertanian yang lebih 

baik serta didukung oleh pendidikan yang lebih tinggi. 

 

4.1.2 Misi 

Dalam rangka untuk mempertimbangkan pencapaian visi, maka dirumuskan misi 

pembangunan jangka menengah Desa Petrans Jaya sebagai berikut: 

1. Amanah meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap dengan tugas yang telah 

diberikan dengan baik 

2. Aman. Peningkatan kewaspadaan masyarakat dari segala ancaman baik dari 

dalam maupun dari luar dengan memberikan sosialisasi dan pemberian rasa aman 

oleh pemerintah Desa kepada masyarakat. Menetapkan stabilitas keamanan dan 

ketertiban masyarakat guna memacu percepatan pembangunan daerah. 



3. Berimtaq. Peningkatan frekuensi kegiatan keagamaan dan penciptaan masyarakat 

yang agamis. Meningkatkatkan pemahaman keagamaan yang dimulai dari usia 

dini. Terpeliharanya keharmonisan antar etnis dan toleransi antar agama serta 

stbilitas keamanan guna mendukung pembangunan desa. 

4. Mandiri. Peningkatan kemampuan berusaha dengan swadaya dan swasembada.. 

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam 

perencanaan, pelaksana pemeliharaan dan pengawasan. 

5. Sejahtera. Peningkatan hasil perekonomian masyarakat yang lebik baik dan 

merata sehingga dapat menurunkan jumlah kemiskinan. 

6. Berkualitas. Penciptaan lapangan kerja baru, Membangun aparatur pemerintah 

desa yang Harmonis, tertib dan dan melayani masyarakat. Peningkatan SDM 

masyarakat Desa yang lebih terjamin. 

 

4.2 Kebijakan Pembangunan  

Kebijakan pembangunan Desa Petrans Jaya berdasarkan pada potensi dan masalah 

yang dimiliki, kemudian dirancang strategi pencapaiannya, sehingga kesejahteraan 

masyarakat akan menigkat dan tepat sasaran. Sejalan dengan upaya untuk mewujudkan misi 

pembangunan desa, maka selama lima tahun kedepan akan ditetapkan beberapa agenda 

pembangunan Desa Petrans Jaya yaitu sebagai berikut : 

 

A. Kebijakan Pendapatan 

Pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang 

merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh 

desa. Pendapatan desa menjadi kekuatan utama dari sisi pembiayaan pembangunan di 

desa. Semakin besar pendapatan desa maka akan semakin banyak kegiatan yang dapat 

dibiayai sehingga akan semakin mempercepat derap langkah pembangunan desa Petrans 

Jaya. 

Sumber pendapatan Desa Petrans Jaya selama lima tahun terakhir (2009-2013) dapat 

disajikan pada tabel berikut ini : 

 

Pendapatan Desa Petrans Jaya 

Tahun 2010-2014 

No Pendapatan Desa 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Pendapatan Asli Desa 0 0 0 0 0 

2 Bagi Hasil Pajak Kabupaten  0 0 0 0 0 

3 Bagian Dari Retribusi Kabupaten - - - - - 

4 Alokasi Dana Desa (ADD) - - 130.000 130.000 130.000 

5 Bantuan keuangan dari 
Pemerintah, Pemerintah Propinsi, 
Pemerintah Kabupaten,  lainnya 

100.000 100.000 20.000 20.000 100.000 

6 Hibah - - - - - 



7 Sumbangan Pihak Ketiga - - - - - 

 Total  100.000 100.000 150.000 150.000 230.000 

Sumber APBD Desa Petrans Jaya Tahun 2010-2014 (dalam ribuan rupiah) 

 

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa ada kondisi 

(peningkatan/penurunan) pendapatan desa selama 5 tahun terakhir. Pendapatan Desa  

B. Kebijakan Belanja 

Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari Rekening Desa yang merupakan 

kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran 

kembali oleh desa. 

Belanja Desa yang dialokasikan secara tepat akan menjadi penentu dari 

keberhasilan optimalisasi sumber daya pembangunan khususnya anggaran yang terbagi 

bagi pencapaian visi dan misi pembangunan Desa Petrans Jaya. 

 

Belanja Desa Petrans Jaya 

Tahun 2010-2014 

No Pendapatan Desa 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Belanja Langsung      

 a. Belanja Pegawai      

 b. Belanja Barang dan Jasa      

 c. Belanja 
Modal/pemeliharaan 

     

2 Belanja Tidak Langsung      

 a. Belanja 
    Pegawai/Penghasilan    
    tetap/Perjalanan dinas 

     

 b. Belanja Subsidi      

 c. Belanja Hibah  
    (Pembatasan Hibah) 

     

 d. Belanja Bantuan     
    Sosial  

     

 e. Belanja Bantuan 
Keuangan  

     

 f. Belanja Tak Terduga/Lain-
Lain 

     

 Total       

Sumber APBD Desa Petrans Jaya Tahun 2010-2014 (Dalam ribuan rupiah). 

Berdasarkan pada data diatas dapat disimpulkan bahwa ada kondisi 

(peningkatan/penurunan) belanja desa selama lima tahun terakhir. Belanja Desa Petrans 

Jaya didominasi untuk alokasi desa, sedangkan yang terkecil adalah belanja lain-lain. 

Pada lima tahun yang akan datang, diprediksi belanja desa akan semakin membaik, 

sejalan dengan peningkatan pendapatan desa sehingga akan meningkatkan efektifitas 

pencapaian visi dan pembangunan desa. 

Langkah-langkah atau kebijakan belanja desa yang dapat dirumuskan untuk 

mencapai target adalah : 



1. Efisiensi dan efektivitas anggaran melalui optimalisasi pemanfaatan anggaran yang 

tersedia sesuai prioritas kebutuhan untuk peningkatan kualitas pelayanan pada 

masyarakat. 

2. Penetapan dan penerapan tolak ukur (indikator) dan target capai pada setiap 

program/kegiatan pembangunan desa sesuai dengn alokasi belanja berbasis 

anggaran kinerja. 

3. Peningkatan upaya pencapaian tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. 

Peningkatan relevesi alokasi sesuai kebutuhan nyata masyarakat dan tujuan 

pembangunan. Peningkatan alokasi untuk pembangunan dan tujuan pembangunan, 

infrastruktur publik yang mungkin dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta. 

4. Peningkatan akses informasi tentang belanja desa oleh masyarakat, peningkatan 

akuntabilitas belanja dari aspek administrasi keuangan yang meliputi masukan, 

proses, pengeluaran dan hasil. 

5. Peningkatan rasionalitas alokasi besarnya plafon anggaran belanja desa sesuai 

dengan kondisi kemampuan keuangan daerah dan serta prioritas kebutuhan daerah 

dan desa. 

 

C. Pembiayaan 

Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterim kembali, bila pada tahun anggaran yang bersangkutan 

mampu pada tahun-tahun anggaran berikutnya . Pembiayaan Desa terdiri atas dua bagian 

yaitu : Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. 

 

 

Pembiayaan Desa Petrans Jaya 

Tahun 2010-2014 

No Pendapatan Desa 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Penerimaan Pembiayaan - - - - - 

 a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran   
   (SILPA) Tahun Sebelumnya  

- - - - - 

 b. Pencairan Dana Cadangan - - - - - 

 c. Hasil Penjualan Kekayaan Desa 
yang dipisahkan 

- - - - - 

 d. Penerimaan Pinjaman - - - - - 

2 Pengeluaran Pembiayaan      

 a. Pembentukan Dana Cadangan - - - - - 

 b. Penyertaan Modal Desa - - - - - 

 c. Pembayaran Hutang  - - - - - 

 Total  - - - - - 

Sumber APBD Desa Petrans Jaya Tahun 2010-2014 (Dalam ribuan rupiah) 



Formulasi kebijakan pengelola pembiayaan desa pada penerimaan pembiayaan dan 

pengeluaran pembiayaan desa atas dasar kemampuan APBDesa dan pinjaman desa 

dalam jangkauan menengah, yang selengkapnya dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Penerimaan pembiayaan, kebijakan yang diformulasikan adalah : optimalisasi 

sumber pembiayaan yang paling mungkin dapat dilakukan secara cepat yaitu dari Sisa 

Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) dan pengembangan alternative lain 

peneriman pembiayaan seperti : pinjaman desa, program pengeluaran pembiayaan 

lainnya yang timbul sebagai akibat dari pengembangan alternatif penerimaan pembiayaan. 

Pengeluaran Pembiayaan, kebijakan yang diformulasikan adalah : peningkatan 

prioritas pada pengeluaran yang bersifat wajib antara lain, untuk pembayaran hutang 

pokok yang telah jatuh tempo, setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran 

pembiayaan dirahkan untuk penyertaan modal yang berorientasi keuntungan dan 

bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

 

 

4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa 

Sejalan dengan upaya untuk mewujudkan misi pembangunan desa, maka 

selama lima tahun kedepan akan ditetapkan beberapa agenda pembangunan Desa 

Petrans Jaya yaitu sebagai berikut : 

1. Agenda mewujudkan Desa Petrans Jaya yang Amanah 

2. Agenda mewujudkan Desa Petrans Jaya yang Aman 

3. Agenda mewujudkan Desa Petrans Jaya yang Berimtaq 

4. Agenda mewujudkan Desa Petrans Jaya yang mandiri 

5. Agenda mewujudkan Desa Petrans Jaya yang sejahtera 

6. Agenda mewujudkan Desa Petrans Jaya yang Berkualitas 

Selaras dengan kebijakan agenda pembangunan tersebut, maka ditekankan 

beberapa kebijakan pembangunan desa sebagai berikut : 

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia. 

2. Pengembangan Pembangunan Mental Masyarakat 

3. Pengembangan Ekonomi Rakyat 

4. Pengembangan Prasarana dan Sarana Dasar 

5. Pengembangan Tata Pemerintahan dan Kelembagaan Desa 

 

4.2.2 Potensi dan Masalah 

Beberapa potensi yang dimiliki desa Petrans Jaya, antara lain : 

1. Wilayah yang sebagian besar terdiri dari lahan Perkebunan/pertanian 

2. Infrastruktur desa yang 75 persen Walaupun Kurang Optimal 

3. Jumlah penduduk desa yang banyak, memungkinkan adanya potensi SDM yang 

mampu membangun desa 



4. Pemerintahan desa yang melayani dan birokratis kepada masyarakat 

5. adanya tempat ibadah di setiap dusun yang meningkatkan taraf religius 

masyarakat 

6. banyaknya tokoh agama dan tokoh masyarakat yang mengayomi umatnya 

 

sedangkan berbagai masalah yang sering muncul di desa Petrans Jaya, antara lain 

sebagai berikut : 

1. harga sembako yang melambung tinggi sementara nilai jual hasil produksi 

menurun 

2. banyak petani/pekebun yang hasil produksinya tidak sesuai antara pendapatan 

dengan perawatan kebun. 

3. tingkat kesadaran masyarakat akan swadaya dalam pembangunan yang masih 

kurang 

4. jiwa kewirausahaan yang masih sedikit di kalangan masyarakat 

5. jumlah penduduk yang cukup padat dengan SDM rendah menyebabkan tingkat 

kesejahteraan menurun 

6. masih banyak sarana pendidikan yang belum lengkap 

7. jalan perkebunan yang belum diperkeras menyulitkan angkutan hasil panen 

perkebunan 

8. gaya hidup masyarakat yang cukup konsumtif dan tidak produktif 

9. Banyak masyarakat yang berpendidikan tinggi yang tidak mengembangkan SDM 

nya. 

10. belum adanya saluran air bersih gratis dari pemerintah  

11. Sarana Prasarana bangunan belum lengkap untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat 

 

4.2.3 Program Pembangunan Desa 

Beberapa program dan kegiatan indikatif yang dirancang untuk mencapai visi 

dan misi pembangunan desa adalah :  

         1.  Agenda mewujudkan Desa Petrans Jaya yang Amanah 

   a. Program Penyuluhan keagamaan  

Permasalahan  :   (1) Masyarakat dan aparat Desa serta tokoh masyaraakat  

kurang bertanggungjawab dengan apa yang menjadi 

tugasnya 

(2) Masyarakat yang terlalu sibuk dengan pekerjaan 

masing-massing sehingga lupa dengan tugas dan 

tanggungjawabnya 

Sasaran :  (1)  Kesadaran masyarakat maupun Aparat Desa dan 

Tokoh-tokoh masyarakat dan Agama dalam 



melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-

masing 

Kegiatan : (1) Penyuluhan mengenai kesadaran bagi masyarakt 

pentingnya bertanggungjawab akan tugas dan 

kewajibannya masing-masing 

2.  Agenda mewujudkan Desa Petrans Jaya yang aman 

a. Program sosialisasi keamanan lingkungan 

Permasalahan  :   (1) masyarakat kurang sadar akan pentingnya keamanan 

lingkungan 

  (2) masyarakat kurang waspada akan ancaman yang setiap 

saat dapat datang 

  (3) masyarakat disibukkan dengan pekerjaannya 

Sasaran : (1) kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan 

lingkungan 

  (2)  kewaspadaan masyarakat akan ancaman yang setiap 

saat dapat datang 

Kegiatan : (1)  sosialisasi dari pemerintah desa dan aparatur linmas 

hansip desa serta ketua rukun tetangga dan ketua rukun 

warga kepada masyarakat 

  (2) kecepatan penanganan masalah keamanan dan 

kriminalitas oleh pemerintah desa 

3. Agenda mewujudkan Desa Petrans Jaya yang Berimtaq 

a. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah 

Permasalahan : (1) belum selesainya pembangunan dan rehabilitasi 

beberapa sarana ibadah 

  (2) kurang tersedianya buku-buku agama dan tenaga 

pengajar. 

Sasaran : (1) selesainya pembangunan dan rehabilitas beberapa 

sarana ibadah 

  (2) tersedianya buku-buku agama dan tenaga pengajar 

Kegiatan : (1) pengadaan bantuan pembangunan dan rehabilitas  

sarana  ibadah 

  (2) pengadaan buku-buku agama dan peningkatan tenaga 

pengajar, serta sarana lainnya. 

b. Program Peningkatan Pendidikan Agama Bagi Masyarakat 

Permasalahan : (1) kurang tersedianya dana pembangunan keagamaan 

  (2)  kurang pemahaman masyarakat tentang pengetahuan 

agama 



Sasaran : (1)  tersedianya dana yang memadai yang menunjang 

terlaksananya kegiatan-kegiatan 

  (2) masyarakat bisa memahami agama secara tepat 

Kegiatan : (1) pengembangan infaq sebagai upaya pengumpulan dana 

  (2) pengadaan pelatihan ceramah yang bertujuan 

menambah pemahaman keagaman 

  (3) peningkatan TPQ 

5. Agenda mewujudkan Desa Petrans Jaya yang mandiri 

a. Program Peningkatan Pembangunan Pertanian 

Permasalahan : (1) keterbatasan penyediaan bibit bermutu 

  (2) rendahnya tingkat produksi 

  (3) mahalnya harga pupuk dan obat pertanian 

Sasaran : (1) kemudahan dalam penyediaan bibit bermutu 

  (2) peningkatan tingkat produksi 

  (3) penyediaan pengecer pupuk di desa 

Kegiatan : (1) pengajuan permohonan bantuan bibit yang bermutu 

  (2)  pengadaan subsidi sarana produksi pertanian 

  (3) pengadaan pelatihan dan pemberdayaan bagi petani 

  (4) pemerintah desa mendirikan unit pengecer pupuk dan 

obat-obat pertanian. 

b. Program Pembangunan Sektor Ekonomi Unggulan 

Permasalahan : (1) Banyak potensi ekonomi desa yang belum dioptimalkan 

Sasaran : (1) Meningkatkan penanganan terhadap potensi ekonomi 

desa 

Kegiatan : (1) Pemberdayaan UMKM dengan berupa peyediaan kredit 

bunga rendah syarat lunak 

  (2)  Peningkatan ketersediaan pangan 

  (3) Pengembangan potensi dan pemanfaatan teknologi tepat 

guna, dalam rangka menunjang industri kecil pedesaan 

c. Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa 

Permasalahan : (1) Belum semua desa dalam kondisi baik 

  (2) Kurang lancarnya mobilitas penduduk dari hasil produksi 

desa 

Sasaran : (1) Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan Desa Karya 

Mukti 

  (2) Peningkatan aksesibilitas penduduk dari hasil produksi 

desa 

Kegiatan : (1) Pembangunan dan peningkatan jalan desa 

  (2) Rehabilitas jalan kampung 



  (3) Peningkatan prasarana perekonomian dan pertanian 

  (4) Pembangunan prasarana pemerintah desa/kelurahan. 

d. Program Penerangan Jalan Desa 

Permasalahan : (1) Kurangnya penerangan jalan desa dan kampung 

Sasaran : (1) Peningkatan cakupan penerangan jalan desa dan 

kampung 

Kegiatan : (1) Pengadaan fasilitas penerangan jalan desa dan 

kampong 

 

2. Agenda mewujudkan Desa Petrans Jaya yang sejahtera 

a. Program Penciptaan Lapangan Kerja Baru melalui UKM 

Permasalahan : (1) minimnya ketrampilan masyarakat dan rendahnya 

pendidikan formal 

  (2) modal usaha sulit diperoleh 

Sasaran : (1) pelatihan ketrampilan  

  (2) modal usaha syarat lunak 

Kegiatan : (1) pengadaan pelatihan ketrampilan 

  (2) pemberian modal usaha syarat lunak  

b. Program Pembangunan Aparatur Pemerintah Desa 

Permasalahan : (1)  Masih belum optimalnya pelayanan perangkat desa, 

masih, belum terampilnya sumber daya manusia  

perangkat desa 

Sasaran : (1) Meningkatnya kapasitas lembaga dan aparatur 

pembangunan 

Kegiatan : (1) Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang 

pembangunan kawasan pedesaan 

  (2) Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang 

pengelolaan keuangan desa 

  (3) Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang 

manajemen pemerintahan desa 

  (4) Penguatan kelembagaan perangkat desa   

 

4.2.4 Strategi Pencapaian 

A. Prioritas Pembangunan 

Dalam pelaksanaan pembangunan membutuhkan adanya perhitungan yang 

matang tentang apa yang akan menjadi prioritas pembangunan tertentu. Hal ini 

dimaksudkan agar tercapai tingkat optimalisasi tertinggi dari manfaat berbagi 

sumber daya desa yang terbats bagi tercapainya visi dan misi Desa Petrans Jaya. 



Prioritas pembangunan Desa Petrans Jaya yang akan diletakkan pada 

pembangunan selama tahun 2014-2019 adalah : 

1) Pembangunan Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam proses 

pembangunan. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia (SDM) maka 

semakin mendorong kemajuan suatu negara atau daerah. Saat ini peran SDM 

lebih menonjol dibandingkan modal fisik dalam proses pembangunan ekonomi. 

Pembangunan desa harus memberikan prioritas utama dalam pembangunan 

SDM antara lain dengan pendidikan dan pelatihan, kesehatan, perluasaan 

lapangan kerja, penanganan kemiskinan dan sebagainya. 

2) Pengembangan Ekonomi Rakyat 

Pengembangan ekonomi rakyat pada intinya adalah mengelola seluruh 

potensi ekonomi yang memenuhi kebutuhan hidup orang banyak dengan 

menerapkan prinsip atau asas ekonomi kerakyatan. Pemerintah Kabupaten 

harus memberikan hak dan kesempatan kepada masyarakat luas untuk 

memiliki akses ekonomi secara professional dan memperluas usaha ekonomi 

masyarakat secara kemitraan. Pengembangan Ekonomi Pedesaan 

dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pendapatan masyarkat dan 

pengentasan kemiskinan di perdesaan. 

3) Pengembangan Prasarana dan Sarana Dasar 

Pengembangan infrastruktur diharapkan mampu mendukung prioritas 

pembangunan lainnya khususnya pengembangan ekonomi kerakyatan dan 

peningkatan kualitas SDM. Program pembangunan infrastruktur pada 

dasarnya adalah pembangunan sarana dan prasarana yang mampu 

memberikan pelayanan guna mendukung kegiatan ekonomi produktif, 

pelayanan sosial, kegiatan kemasyarakatan dan meningkatkan aksesibilitas 

untuk menciptkan keterkaitan ekonomi antar wilayah. 

4) Pengembangan Tata Pemerintahan dan Kelembagaan Desa 

Pengembangan desa tidak akan terlepas dari peran strategis pihak good 

government yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Oleh karena itu 

senantiasa perlu dikembangkan kapasitas pemerintah desa, agar semua 

pemangku kepentingan pembangunan desa Petrans Jaya dapat ikut 

berpartisipasi dalam tahapan pembangunan, mulai perencanaan, pelaksanaan, 

sampai pengawasan dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. 

 

B. Strategi Pembangunan 

Dalam rangka untuk mencapai visi pembangunan Desa Petrans Jaya maka 

perlu ditertibkan strategi pembangunan untuk mencapai prinsip dasar, pedoman 

bagi segenap stakeholder sebagai berikut : 



2) Strategi pemberdayaan, dimana pembangunan desa lebih ditekankan pada 

peran masyarakat sebagai subjek pembangunan dari pada objek 

pembangunan, daripada sebagai objek pembangunan. 

3) Strategi keterpaduan, dimana langkah pembangunan desa harus 

dikerjasamakan antar berbagai pihak sehingga memiliki tingkat sinergisitas 

atau keterpaduan yang tinggi. 

4) Strategi partisipatif dimana setiap langkah pembangunan desa didukung oleh 

segenap masyarakt yang terlibat secara aktif sejak proses perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan serta pelestarian. 

5) Strategi pro public dimana setiap langkah pembangunan desa berorientasi 

pada kepentingan masyarakat desa. 

6) Strategi otonom dan desentralisasi, dimana pembangunan desa memberikan 

kepercayaan dan kesempatan luas kepada desa bersama pelaksanaan, 

pengawasan maupun pemanfaatan hasilnya. 

Sejalan dengan upaya mendukung keberhasilan penerapan strategi 

pembangunan desa tersebut, maka perlu pula untuk dirumuskan beberapa prinsip 

pengelola pembangunan desa yaitu : 

1) Prisip akuntabilitas yaitu pengelola pembangunan desa harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 

2) Prinsip tranparansi yaitu pengelola pembangunan desa harus dilakukan 

secara terbuka oleh masyarakat. 

3) Prinsip akseptabilitas yaitu pengelola pembangunan desa harus dibangun 

berdasarkan asas musyawarah sehingga memperoleh dukungan masyarakat. 

4) Prinsip sustainabilitas yaitu pengelola pembangunan desa harus memberikan 

manfaat masyarakat secara berkelanjutan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kaidah Pelaksanaan 

Dalam rangka memberikan penjelasan dalam implementasi RPJM-Desa maka dapat 

dirumuskan kaidah pelaksanaan RPJM-Desa sebagai berikut: 

1. Seluruh pemangku kepentingan pembangunan desa berkewajiban melaksanakan 

program-program RPJM-Desa secara konsisten selama kurun waktu masa berlakunya 

(2015-2020). 

2. Kepala desa dan BPD berkewajiban menyusun RPJM-Desa sebagai penjabaran atau 

operasionalisasi dari RPJM-Desa pada setiap tahun anggaran berkenaan. 

3. Pelaksanaan RPJM-Desa perlu disertai dengan efektifitas pembinaan pelaksanaan dan 

monitoring evaluasi RPJM-Desa secara periodic. 

4. RPJM-Desa digunakan sebagai dasar penilaian terhadap kinerja kepala desa dan kinerja 

penyelenggara pemerintah desa. 

 

 

B. Program Transisi 

Program transisi dalam RPJM-Desa perlu ditekankan untuk menjaga kesinambungan 

pembangunan desa dan mengisi kekosongan dokumen perencanaan pembangunan desa 

untuk 5 tahun (2015 - 2020). 



Pada sisi lain, RPJM-Desa untuk tahun transisi dapat digunakan untuk membantu 

kepala desa terpilih hasil pilkades yang terakhir (terbaru) untuk masa jabatan berikutnya 

dalam menyusun RPJM-Desa dan RPT-Desa. 

 


