
          PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DALAM PENYUSUNAN RENCANA 

KERJA PEMERINTAH DESA DI DESA MARGAMUKTI KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG 

Latar Belakang   
Pembangunan pada hakekatnya bertujuan membangun kemandirian, 
termasuk pembangunan pedesaan. Salah satu misi pemerintah adalah 
membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan 
masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha 
pedesaan, ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi 
pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai 
produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar 
pertumbuhan ekonomi pedesaan. Perencanaan pembangunan desa itu 
terdapat dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan 
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 
dan menjadi pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa (RAPBDes). Oleh karena itu penyususnan Rencana Kerja 
Pemerintah Desa disini diharapkan mampu membawa perubahan yang 
fundamental terhadap pembangunan bangsa berbasis masyarakat pedesaan 

Permasalahan  
Kurang berperannya Pemerintah Desa baik dalam perencanaan 
pembangunan, dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Desa (RPJMDes) maupun dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 
Desa (RKPDes) 

Solusi 
Melalui pelatihan dan pendampingan dalam penyusunan perencanaan 
pembangunan desa, Penyusunan RPJMDes dan RKPDes diharapkan mampu 
meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia pada tataran pemerintah Desa 
 

 

 
 
 
 

Hasil  Kegiatan 
 

1) Dalam Perencanaan pembangunan Desa, Pemerintah Desa 
melaksanakan tahapan yang meliputi: penyusunan RPJMDesa; 
dan penyusunan RKPDesa.  

2) RPJMDesa, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 
(tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa. 
Sedangkan RKPDesa mulai disusun oleh pemerintah Desa 
pada bulan Juli tahun berjalan.  

3) Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah 
kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang 
meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan 
Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.  

4) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, antara lain: 
penetapan dan penegasan batas Desa; pendataan Desa; 
penyusunan tata ruang Desa; penyelenggaraan musyawarah 
Desa; pengelolaan informasi Desa; penyelenggaraan 
perencanaan Desa; penyelenggaraan evaluasi tingkat 
perkembangan pemerintahan Desa; penyelenggaraan 
kerjasama antar Desa;pembangunan  sarana dan prasarana 
kantor Desa; dan kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa. 

 
Kesimpulan. 

 
Penguatan kapasitas internal pemerintah desa melalui pelatihan 
dan pendampingan perencanaan pembangunan desa dalam 
penyusunan rencana kerja Pemerintah Desa di Desa Margamukti 
meliputi “peran pemerintah desa dalam perencanaan 
pembangunan desa, Optimalisasi peran pemerintah desa dan 
perangkat desa dalam penyusunan RKPDesa, dan optimalisasi 
peran pemerintah desa dalam penyusunan RPJMDesa diharapkan 
mampu menjadi desa percontohan dalam perencanaan 
pembangunan serta dapat membawa perubahan yang 
fundamental terhadap pembangunan bangsa berbasis 
masyarakat pedesaan 

 

Abstrak 
Perencanaan pembangunan Desa merupakan proses tahapan kegiatan yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga desa, dan unsur masyarakat secara 

partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam 

rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa 

itu terdapat dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan 

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan 

menjadi pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(RAPBDes).  

Tujuan Kegiatan 
1) Optimalisasi Peran Pemerintah Desa dalam 

perencanaan pembanguan desa.  
2) Optimalisasi peran Pemerintah Desa dalam 

penyusunan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Desa (RPJMDes). 

3) Optimalisasi peran Pemerintah Desa dalam 
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 
Desa (RKPDes). 

 
Bentuk/ Metode Kegiatan  

Bentuk/ metode kegiatan yang digunakan 
dalam mencapai keberhasilan perencanaan 
pembangunan jangka menengah desa dan 
penyusunan rencana kerja pemerintah desa 
ini melalui:  
1) Ceramah/ pemberian materi,  
2) Pelatihan,  
3) Pendampingan,  
4) Praktek on the spot , 
5) Focus Group Discusion 
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