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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Pada era sebelum Undang-Undang Desa ditetapkan, dalam rangka 

sinkronisasi antara perencanaan Desa dan perencanaan Kabupaten, 

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2008 tentang 

Perencanaan Pembangunan Desa, pasal 10 mengamanatkan bahwa RPJM 

Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat 6 (enam) bulan 

setelah RPJMD Kabupaten ditetapkan. Sehingga seluruh desa di Wonosobo 

memiliki RPJM Desa yang masa berlakunya sama yakni, mulai tahun 2011 

– 2015. 

Dengan lahirnya Undang – Undang Desa No 6 Tahun 2014, dalam Pasal 117 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa RPJM 

Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung 

sejak pelantikan Kepala Desa. Bahwa kepala desa pucungwetan tepilih 

periode 2013 s/d 2019 masih mengacu RPJMDesa 2011 s/d 2015, sehingga 

pada tahun 2016 untuk menyusun kembali RPJMdesa 2016 s/d 2019 

Sehingga diperlukan rencana pembangunan jangka menengah lanjutan 

selama masa transisi, yakni sejak berakhirnya RPJMDesa tahun 2015 hingga 

tahun berakhirnya masa jabatan masing-masing Kepala Desa. 

RPJMDesa Pucungwetan  2016 - 2019 merupakan rencana pembangunan 

jangka menengah yang merupakan revisi dan kelanjutan dari RPJM Desa 

Tahun 2011-2015 hingga tahun 2019 nanti, sesuai dengan sisa masa 

jabatan Kepala Desa periode sekarang. 

RPJM Desa Pucungwetan  2016 - 2019 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi 

pemerintah Desa Pucungwetan dalam menyusun perencanaan 

pembangunan selama 4 (empat) tahun. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, 

RPJM Des akan dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Tahunan Desa 

(RKP Desa) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa). 

RPJM Desa Pucungwetan  Tahun 2016 - 2019 disusun memuat memuat visi 

dan misi kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan 

masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa dari  Kepala Desa, 



WAGINI dengan visi: “Kebersamaan Dalam Pembangunan Demi 

Kemajuan Desa Pucungwetan ”. 

RPJM Desa Pucungwetan Tahun 2016 – 2019, disusun berdasarkan Visi dan 

Misi Kepala Desa, sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang 

mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat yang ada dalam lingkup 

wilayah Desa Pucungwetan, serta menjawab tiga pertanyaan dasar yaitu 

kemana Desa Pucungwetan akan diarahkan pengembangannya dan apa 

yang hendak dicapai dalam empat tahun mendatang, bagaimana 

mencapainya dan menetapkan sasaran-sasaran pembangunan dalam 

menentukan tujuan yang akan dicapai. 

Sejalan dengan semangat Undang-Undang Desa, RPJM Desa Pucungwetan 

ini disusun dengan prinsip - prinsip sebagai berikut : 

1. Belajar dari pengalaman dan menghargai perbedaan, 

yaitu bagaimana perencanaan desa dikembangkan dengan memetik 

pembelajaran terutama dari keberhasilan yang diraih serta dapat 

mengelola perbedaan menjadi kekuatan yang saling mengisi. 

2. Berorientasi pada tujuan praktis dan strategis, 

yaitu rencana yang disusun harus dapat memberikan keuntungan dan 

manfaat langsung secara nyata bagi masyarakat.  

3. Keberlanjutan,  

yaitu proses perencanaan harus mampu mendorong keberdayaan 

masyarakat dan mendorong keberlanjutan ketersediaan sumber daya 

lainnya. 

4. Penggalian informasi desa dengan sumber utama dari masyarakat 

desa,  

yaitu bagaimana rencana pembangunan disusun mengacu pada hasil 

pemetaan apresiatif desa. 

5. Partisipatif dan demokratis,  

yaitu pelibatan masyarakat dari berbagai unsur di desa termasuk 

perempuan, kaum miskin, kaum muda, dan kelompok marjinal lainnya. 

Harus dipastikan agar mereka juga ikut serta dalam pengambilan 

keputusan. Pengambilan keputusan tidak semata karena suara 

terbanyak namun juga dengan analisis yang baik. 

6. Pemberdayaan dan kaderisasi,  



yaitu proses perencanaan harus menjamin upaya-upaya menguatkan dan 

memberdayakan masyarakat terutama perempuan, kaum miskin, kaum 

muda, dan kelompok marjinal lainnya 

7. Berbasis kekuatan,  

yaitu landasan utama penyusunan rencana pembangunan desa adalah 

kekuatan yang dimiliki di desa. Dukungan pihak luar hanyalah stimulan 

untuk mendukung percepatannya. 

8. Keswadayaan,  

yaitu proses perencanaan harus mampu membangkitkan, menggerakkan, 

dan mengembangkan keswadayaan masyarakat. 

9. Keterbukaan dan pertanggungjawaban,  

yaitu proses perencanaan terbuka untuk diikuti oleh berbagai unsur 

masyarakat desa dan hasilnya dapat diketahui oleh masyarakat. Hal ini 

mendorong terbangunnya kepercayaan di semua tingkatan sehingga bisa 

dipertanggungjawabkan bersama. 

Perencanaan desa pada dasarnya merupakan irisan antara pemerintahan 

dan pembangunan desa. Pemerintahan mencakup kewenangan, 

kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran/keuangan. Perencanaan 

desa ini disusun berangkat dari kewenangan desa. Perencanaan desa ini 

bukan sekadar membuat usulan yang disampaikan kepada pemerintah 

daerah, akan tetapi lebih kepada keputusan politik yang diambil secara 

kolektif oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan 

mempertimbangkan prinsip-prinsip tersebut di atas. 

 

 

 

B. MAKSUD, TUJUAN DAN DASAR HUKUM 

1. Maksud 

Maksud penyusunan dokumen RPJM Desa ini antara lain untuk : 

1) Mewujudkan perencanaan desa yang partisipatif yang ditopang oleh 

tata kelola yang demokratis antara pemerintah desa, badan 

permusyawaratan desa (BPD) dan masyarakat desa demi 

terwujudnya kemandirian desa; 



2) Menjabarkan visi, misi dan program Kepala Desa menjadi dokumen 

RPJM Desa yang digunakan sebagai arah, dasar, acuan, dan 

pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan desa, yang akan 

dilaksanakan oleh segenap pemangku kepentingan, baik dari unsur 

pemerintah desa maupun non pemerintah desa selama kurun 

waktu empat tahun dan untuk menjamin agar kegiatan 

pembangunan desa dilaksanakan secara bertahap dan 

berkesinambungan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran. 

2. Tujuan 

Tujuan penyusunan RPJM Desa ini adalah : 

1) Mendukung hubungan antar pelaku pembangunan/pemangku 

kepentingan. 

2) Menjamin adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam 

program dan kegiatan. 

3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi, antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. 

4) Mengoptimalkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat. 

5) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya dan aset desa 

secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. 

3. Dasar Hukum 

1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Tengah; 

2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

; 

3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  

4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara ; 

5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 

6) Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 



7) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan; 

8) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 

9) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah 

10) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

11) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa; 

12) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa 

Yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara; 

13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

tentang Peedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa; 

14) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 

2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja 

Pemerintah Desa; 

15) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 

2008 tentang Sumber Pendapatan Desa; 

16) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 

2011 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Kabupaten 

Wonosobo Tahun 2011- 2015; 

17) Peraturan Bupati WonosoboNomor 64 tahun 2015 tentang 

Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa; 

18) Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 Teentang 

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan 

Lokal Brsekala Desa di Kabupaten Wonosobo; 

19) Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa; 

 

C. HUBUNGAN PERENCANAAN DESA PUCUNGWETAN  DAN 

PERENCANAAN KABUPATEN WONOSOBO. 



Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan 

melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana 

dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan 

sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Undang-Undang 

Desa memberikan kewenangan pada Desa menyusun perencanaan 

pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada 

perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.  

Proses perencanaan pembangunan di tingkat desa melalui forum 

musyawarah desa (musdes) yang merupakan bagian yang tidak dapat 

dipisahkan dari perencanaan daerah dan nasional. Pasal 79 UU Desa 

menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa merupakan salah 

satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan 

Kabupaten/Kota. 

Meskipun musyawarah desa hanya sebagai input perencanaan daerah, 

akan tetapi proses musdes ini merupakan wujud pendekatan partisipasi 

dari bawah dan sebagai masukan terhadap perencanaan daerah dan 

perencanaan nasional.  

Prioritas pembangunan Kabupaten Wonosobo sesuai RPJMD Kabupaten 

Wonosobo Tahun 2011-2015 yang dijadikan salah satu dasar 

pertimbangan dalam penyusunan RPJM Des ini antara lain berupa ; 1) 

Penanggulangan Kemiskinan, 2) Pendidikan, 3) Kesehatan, 4) 

Infrastruktur, 5) Pertanian dan Ketahanan Pangan, 5) Konsolidasi dan 

Reformasi Birokrasi untuk perbaikan tata kelola pemerintahan, 6 Iklam 

investasi dan usaha, 7) Energi dan Sumberdaya Mineral, 8) Kawasan 

Tertinggal, Terbelakang, Perbatasan dan Kumuh, serta 9) Kebudayaan, 

Kreativitas dan Inovasi Teknologi 

D. VISI dan MISI 

1. Visi 

“Kebersamaan Dalam Pembangunan Demi Kemajuan Desa 

Pucungwetan” 

Rumusan visi tersebut merupakan suatu cita-cita untuk 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa 

yang partisipatif dan lebih maju, baik secara individu maupun 

kelembagaan guna mencapai kesejahteraan masyarakat dilihat dari 



segi sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, kesehatan, lingkungan 

hidup, infrastruktur, keagamaan dan pariwisata dengan mengobarkan 

semangat kebersamaan dan saling memiliki. 

2. Misi 

1) Bidang penyelenggaraan pemerintahan  

Misi : Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, 

transparan dan demokratis demi terwujudkan pelayanan publik 

yang profesional 

2) Bidang pembangunan  

Misi :  

a. Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat jasmani dan 

rohani, kreatif dan berdaya saing secara ekonomi 

b. Menciptakan infrastruktur dasar yang layak berbasis 

kemasyarakatan  

3) Bidang pembinaan kelembagaan kemasyarakatan  

Misi : Mewujudkan kelembagaan dan komunitas kemasyarakatan 

yang tanggap dan giat berperan dalam pembangunan desa untuk 

mewujudkan desa yang nyaman, religius dan berbudaya 

4) Bidang pemberdayaan masyarakat  

Misi : Mewujudkan peran serta masyarakat dalam monitoring dan 

evaluasi pembangunan desa. 

 

E. SISTEMATIKA PENULISAN 

RPJM Desa Pucungwetan  Tahun 2016-2019 disusun dengan sistematika 

sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan 

Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan dan dasar 

hukum, hubungan perencanaan desa dengan perencanaan kabupaten, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II : Gambaran Umum Desa 

Menguraikan tentang kondisi geografis dan demografi, sejarah desa, 

keuangan dan kekayaan  desa 



BAB III  : Apresiasi Pembangunan Desa 

Menguraikan tentang potensi, tantangan dan perubahan yang harus 

terjadi dari aspek pelaksanaan pembangunan, penelenggaraan 

pemerinahan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat. 

BAB IV : Strategi Dan Program Desa 

Menguaikan tentang strategi dan program pembangunan desa dari aspek 

pelaksanaan pembangunan, penelenggaraan pemerinahan, pembinaan 

kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat. 

BAB V : Penutup 

Menjabarkan manajemen resiko terhadap tantangan atau ancaman yang 

dapat menghambat pelaksanaan RPJM Desa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

GAMBARAN UMUM DESA PUCUNGWETAN  

 

5) GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI DESA 

10. Letak Geografis 

Desa Pucungwetan Kecamatan Sukoharjo terletak pada ketinggian 

sekitar 650  mdpl, sedangkan untuk topografisnya berada di sebelah 

barat lereng gunung sindoro dengan suhu udara 20-30 ⁰C yang terdiri 

dari 5 dusun yaitu Dusun Pandak Kidul Dusun Kalimangli Dusun 

Pandak Lor Dusun Wonosari  dan Dusun Pucungwetan . Sedangkan 

jarak dengan ibu kota Kabupaten Wonosobo sekitar 19 km dan jarak 

dengan Kecamatan Sukoharjo sekitar 8 km. Desa Pucungwetan terbagi 

dalam 16 RT dan 4 RW. 

Gambar 2.1 

Peta Desa Pucungwetan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Batas Desa 

Batas Desa Pucungwetan Kecamatan Sukoharjo sebagai berikut: 

4. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Tlogo Kecamatan  

U 

SMP 

SD 2 

TK /SD 1 

Balai/Kantor Desa 

DK Wanasari 

DK. Pandak lor 

Dk. kalimangli 

Dk. Pandak kidul 

Dk. Pucungwetan  



  Sukoharjo. 

5. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Sungai Sanggaluwang 

/Kec Leksono. 

6. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Kajeksan  

   Kecamatan Sukoharjo 

7. Sebelah barat : Berbatasan dengan Desa Pulus  Kecamatan  

  Sukoharjo 

 

12. Aset Desa Pucungwetan. 

Desa Pucungwetan memiliki beragam aset sebagai kekayaan desa 

berupa; 

F. Tanah Kas Desa  

G. Bangunan Milik Desa (Balai Desa, Posyandu, dll) 

H. Tanah Lapang 

I. Peralatan pendukung pelayanan pemerintah desa 

13. Peruntukan Lahan di Pucungwetan. 

Desa Pucungwetan  merupakan desa dengan kondisi pemukiman yang 

berbukit-bukit. Sedangkan untuk kondisi lahan mayoritas tegalan 

seluas 182,3401 Ha. Masyarakat Desa Pucungwetan mayoritas 

mempunyai mata pencaharian sebagai petani Buah salak,  seluruh 

lahan tegalan yang ada dikelola untuk pertanian salak dan di sela-sela 

tanaman keras ( albasia, mahoni suren ) tanaman buah salak masuk 

ke desa Pucungwetan sekitar tahun 1990 yang dibawa oleh perantau 

dari daerah sleman ( Bp. Muson ) seorang Guru SD, melihat kondisi 

lahan yang subur dan cocok dengan ilkim maka tanaman salak 

semakin diminati oleh penduduk masyarakat  sekitar dan hasil yang 

dapat diandalkan untuk mengangkat perekonomian penduduk 

setempat sampai saat ini, karena dapat dipanen setiap 15 hari sekali. 

Dari pada tanama yang lain ( Kopi, Jagung , Tanaman Keras lainnya ) 

selain sebagai petani salak penduduk desa Pucungwetan juga sebagai 

peternak kambing, sapi, unggas,dan perikan ,karena ketersediaan 

pakan ternak yang cukup tersedia , Namun masih ada sebagian warga 

yang mengolah perkebunan seperti menanam kopi.dan mengelola 



tanah Hutan Negara dengan sistim bagi hasil yang tergabung dalam 

kelompok tani GERHAN. 

Gambar 2.4 

Lahan Pertanian di Pucungwetan  
 

 

 
 

 

 

Sebagian besar penggunaan lahan di desa Pucungwetan, Kecamatan 

Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo diperuntukkan buat lahan 

pertanian. Dari total luas wilayah administratif desa Pucungwetan 

sejumlah 249,500600. Ha, seluas 93.7% nya digunakan untuk lahan 

pertanian dan perkebunan. Sisanya 6.3% diperuntukan bagi sarana 

umum dan pemukiman penduduk.   

 

14. Kependudukan 

Jumlah penduduk Desa Pucungwetan  sampai dengan Tahun 2015 

adalah 2.515 terdiri dari laki-laki 1.273 dan perempuan 1.242 dengan 

jumlah kepala keluarga 653. 

Tabel 1.1 



Jumlah Penduduk Berdasar Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah 

Laki-Laki 1.275 Jiwa 

Perempuan 1.245 Jiwa 

Jumlah 2.515 Jiwa 

Sumber Data : Profil Desa Pucungwetan tahun 2015 

 

Dari sejumlah jiwa tersebut, pemerintah desa telah melakukan 

kategorisasi berdasar rumah tangga mencapai sejumlah 653 rumah 

tangga. Pemerintah desa Pucungwetan telah melakukan pemetaan 

sosial secara partisipatif untuk mengukur tingkat kesejahteraan 

keluarga per / rumah tangga tersebut dengan hasil pemetaan sosial 

sebagai berikut. 

 

Grafik 1.1 
Peta Sosial Desa Pucungwetan 

 
 

 

Berdasar peta sosial yang telah dilakukan secara partisipatif oleh 

kelompok warga desa Pucungwetan , jumlah rumah tangga pra 

sejahtera 23%, rumah tangga sejahtera 55 %, sedangkan rumah 

tangga dalam kategori sejahtera plus (kaya) 22%. 

 

Pra Sejahtera yang dimaksud adalah kondisi perekonomian pada 

rumah tangga yang masuk kategori keluarga miskin, sejahtera adalah 

rumah tangga yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup, 

sedang sejahtera plus adalah rumah tangga yang dinilai masuk dalam 

kategori keluarga kaya.   

111 (23%)

269 (55%)

107 (22%)

Peta Sosial Desa Pucungwetan Tahun 
2015

pra sejahtera

sejahtera

sejahtera plus



Tabel 2.2 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Kerja 

 

Tenaga Kerja Laki-Laki Perempuan 

Penduduk usia produktif 18 - 56 

tahun 

603 553 

Penduduk usia 18 - 56 tahun yang 

bekerja 

593 544 

Penduduk usia 18 - 56 tahun yang 

belum atau tidak bekerja 

10 9 

Penduduk usia 0 - 6 tahun 124 105 

Penduduk masih sekolah 7 - 18 th 215 182 

Penduduk usia 56 tahun ke atas 149 17 

Sumber Data : Profil DesaPucungwetan tahun 2015 

Berdasarkan data tersebut, jumlah penduduk yang belum/tidak 

bekerja hanya 1.96 % dari total jumlah penduduk usia produktif. 

Sementara jumlah penduduk usia lansia mencapai 8.17% dari total 

jumlah penduduk. Penduduk dalam kategori anak balita mencapai 

11.26% dari total jumlah penduduk. Sedangkan penduduk dalam usia 

sekolah mencapai 19.53% dari total jumlah penduduk. 

Lapangan pekerjaan pada sektor pertanian di desa Pucungwetan , 

sudah bisa menjadi sumber penghidupan bagi warga Pucungwetan . 

Hampir semua warga Pucungwetan  terlibat dalam kegiatan pertanian 

yang yang menjadi sumber pendapatan dan penghidupan. 

Tabel 2.3  

Penduduk berdasarkan profesi/pekerjaan 

 

Pekerjaan Laki-Laki Perempuan 

Petani 510 317 

Buruh tani 121 50 

Buruh Migran 0 5 

Pegawai Negeri Sipil 2 3 

Pembantu Rumah Tangga 0 9 

TNI 0 0 

POLRI 0 0 

Karyawan Swasta 21 5 

Pelajar 155 181 

Belum bekerja 365 199 

Sumber Data : Profil Desa Pucungwtan tahun 2015 



Dari total usia produktif sejumlah 1289 jiwa, sejumlah 96.12% warga 

Pucungwetan berprofesi sebagai petani. Selebihnya adalah buruh tani, 

pegawai negei sipil, dan karyawan swasta 

Data tersebut menunjukan bahwa potensi pertanian di Desa 

Pucungwetan mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, tanpa 

harus menjadi buruh migran dan atau merantau ke daerah lain untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Sektor pertanian di desa Pucungwetan  adalah potensi ekonomi utama 

untuk peningkatan kesejahteraan warga. Sektor pertanian menjadi 

sumber utama dalam hal perekonomian warga. Maka pertanian di 

Pucungwetan  akan terus ditingkatkan kualitasnya, untuk 

meningkatkan kesejahteraan petani di Pucungwetan . 

Dalam data kependudukan yang dimiliki oleh pemerintah desa 

Pucungwetan, jumlah warga desa Pucungwetan  yang merantau keluar 

daerah menjadi tenaga buruh migran di luar negeri hanya sejumlah 7 

orang. Selebihnya memilih bekerja sebagai petani dengan mengolah 

lahan pertanian yang dimiliki oleh penduduk desa Pucungwetan .   

Tabel 4  

Penduduk berdasar tingkat pendidikan 

 

Sumber Data : Profil Desa Pucungwetan Tahun 2015 

 

Tingkat Pendidikan Laki-Laki Perempuan

Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK 0 0

Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group 29 27

Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah 2 1

Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah 183 160

Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah 36 77

Usia 18-56 thn pernah SD tetapi tidak tamat 71 122

Tamat SD/sederajat 451 426

Tamat SMP/sederajat 109 60

Tamat SMA/sederajat 25 10

Tamat D-1/sederajat 0 0

Tamat D-2/sederajat 0 0

Tamat D-3/sederajat 0 0

Tamat S-1/sederaja 2 5

Tamat S-2/sederajat 0 0

Tamat S-3/sederajat 0 0

Tamat SLB A 0 0

Tamat SLB B 0 0

Tamat SLB C 0 0



Berdasarkan data tersebut, tingkat pendidikan penduduk di desa 

Pucungwetan masih sangat rendah. Berdasarkan data kependudukan 

tersebut, jumlah penduduk usia produktif (18-56 tahun) yang tidak 

pernah sekolah, pernah sekolah SD tapi tidak tamat, dan yang tamat 

sekolah SD/sederajat mencapai  65.91%. Sementara penduduk yang 

tamat SLTP/sederajat dan SLTA/sederajat mencapai 11.36%. 

Sedangkan jumlah penduduk yang tamat perguruan tinggi/sederajat 

hanya 0.39%. Sisanya masih dalam proses pendidikan di tingkat 

PAUD/TK. 

 

Peningkatan tingkat pendidikan menjadi tantangan bagi desa 

Pucungwetan. Kedepan, warga Pucungwetan  harus memiliki tingkat 

pendidikan yang lebih baik, untuk secara tidak langsung membantu 

peningkatan kualitas produksi pertanian yang menjadi sumber utama 

pendapatan warga desa Pucungwetan .   

 

6) SEJARAH DESA 

3) Asal-Usul Pembentukan Desa 

Desa Pucungwetan berdiri abad ke 18 atau sekitar tahun 1800 m, pada 

masa sebelum bdirinya desa Pucungwetan masih merupakan 

hamparan hutan / tanah yang di tumbuhi kayu dan semak belukar, 

sedangkan kayu yang tumbuh liar sebagaian besar adalah kayu jenis 

Pucung/pohon pucung. Mengapa sekarang menjadi Desa 

Pucungwetan, pada mulayanya ada seorang yang bernama GUDIP dan 

para pengikutnya yang mendirikan pemukiman di sebelah Timur 

hutan yang banyak ditumbuhi pohon Pucung, timur dalam bahasa 

jawa beerarti wetan sedangkan pucung adalah nama pohon, sehingga 

Desa Pucungwetan bias diartikan sebuah pemukiman yang di dirikan 

/ berdiri di sebelah Timur hutan Pucung/pohon Pucung. 

Pada awalnya desa Pucungwetan terdiri 3 dukuh /dusun yaitu dukuh 

Pucungwetan, dukuh pandak kidul, dan dukuh Pandak lor, sedangkan 

pusat pemerintahn berada di dukuh Pucungwetan, namum pada saat 

itu perumahan / pemukiman warga terkena tanah longsor di sebabkan 

tanah disekitar kebanyakan perbukitan, sehingga pusat pelayanan 

masyarakat / kantor dan balai desa dipindahkan di pinggir jalan raya, 



hampir bersamaan dengan berdirinya SD Inpres / SD2 Pucungwetan 

pada tahun 1965. 

seiringnya berjalannya waktu dan bertambahnya jumlah penduduk 

maka sampai dengan saat ini Desa Pucungwetan menjadi 5 dukuh 

/dusun. Pedukuan baru yang melngkapi peta administrasi desa 

Pucungwetan adalah dukuh kalimangli yang dahulunya bernama 

tlimbeng dan dukuh Wonosari pada masa itu mernama serang jarak. 

Sejarah ini ditulis berdasarkan cerita para tokoh masyarakat secara 

turun-temurun. Salah satu narasumber yang  menjadi rujukan 

penulisan sejarah desa Pucungwetan adalah Sekdes Pucungwetan  

periode 1980-2009 yaitu Bapak Martoyo yang menceritakan sejarah 

berdirinya desa Pucungwetan  kepada sekdes Pucungwetan  periode 

sekarang, Sukardi. 

4) Pemimpin Desa   

1. Rejadikrama / Sali    : Periode 1846-1868 

2. R. sanger wiryosatro   : Periode 1862-1896 

3. Parto Diwiiryo/Mbah Glondong  : Periode 1896-1936 

4. Pawira taruna /Mbah Jenggot  : Periode 1937-196\ 

5. Joyo Sumarto    : Periode 1966 – 1980 

6. Karyono     : Periode  1981-1982 

7 Hartoyo     : Periode 1985-2001 

Hartoyo. Lahir di Wonosobo 5 Pembruari 1955 Pendidikan terakhir 

beliau adalah SD. Sebelum menjadi kepala desa beliau adalah 

Hansip desa Pucungwetan. Ia menjabat selama dua periode. Pada 

masa kepimimpinannya, pertama kali yang membangun kantor 

desa,SD 2 Pucungwetan, dan sebagai pelopor masuknya 

pembangunan SMP Negeri 3 Sukoharjo di Desa Pucungwetan 

8 Marwoto Poniman    : Periode 2002-2007 

Marwoto Paiman. Lahir di Wonosobo 14 Januari 1964 beliau 

menggantikan Hartoyo setelah pada saat itu mencalonkan diri 

sebagai kepala desa dan dia terpilih sebagai kepala desa periode 



2002-2007, sebagai kepala desa berupaya untuk membangun dan 

memajukan desanya dengan diketarai membuat suatu program 

yaitu jalan lingkar pucung pandak kidul dan pembangunan 

lainnya. 

 

9 Wagini    : Periode 2007 – 2013 dan 2013  s/d 2019 

Lahir di Wonosobo, 2 September 1979 

Beliau menggantikan Warwoto Paiman setelah pada saat 

mencalonkan diri sebagai kepala desa, dia terpilih menjadi kepala 

desa periode 2007 s/d 2013 sebagai Pemuda desa yang masih muda  

menjadi kepala desa beliau sangat memperhatikan kebutuhan 

masyarakat. Dengan perkembangan pembangunan dan informasi, 

semangat yang tinggi sehinggan program dan kegiatan 

pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh 

masyarakat banyak sekali yang masuk ke desa Pucungwetan baik 

dari dana Pusat/PNPM ,APBD I Profinsi, APBD II Kabupaten,  

ADD,Aspirasi dan dana lainnya contoh; Pembangunan senderan 

pandak kidul, pembangunan senderan pandak lor, jalan usaha 

tani, rolak jalan dan jembatan,rabat beton, rehab masjid.bantuan 

ternak,  Pelatihan –pelatihan, peningkatan kesehatan masyarakat, 

dst, semua itu dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

kesejahteraan masyarakat desa pucungwetan, dengan kepedulian 

dan memperhatikan kebutuhan masyarakat sehingga pada masa 

akhir jabatan beliau mencalonkan kembali sebagai kades, dan 

terpilih untuk periode tahun 2013 – s/d 2019 , masih banyak 

tantangan kedepan bagi seorang kades Bp. Wagini untuk 

membangun desanya dan mensejahterakan masyarakatnya, beliau 

punya misi dan mimpi  “Kebersamaan Dalam Pembangunan 

Demi Kemajuan Desa Pucungwetan ”.bagi kemajuan desa 4 

(empat) tahun kedepan, melanjutkan Program yang telah dibuat 

dan disepakati masyarakat melalui musyawarah desa RPJMDESA, 

Program dan kegiatan yang telah dicapi selama tahun 2013 sampai 

tahun 2015 antaralain; 1) rabat beton dan senderan jalan 

dk.Pucungwetan, rabat beton dk. Kalimangli, rehab rumah tak 

layak huni, rehab gedung SD 2, senderan penahan longsor balai 



desa, Rolak dan senderan jalan dk. Pandak lor-dk. Wanasari,  rehab 

gedung PKD, Balai desa, sendran lapangan, dan kegiatan 

peningkatan Fasilitasi Kesehatan, pendidikan, keamanan, 

penguatan kelembagaan kelompok tani  dan tugas-tugas 

pembantuan dari pemerintah. 

 

7) KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA 

a. Potensi keuangan desa 

1) Potret APBDes 2015 tahun terakhir 

Keuangan Desa dibagi dalam Pendapatan Desa, Belanja Desa dan 

Pembiayaan Desa, Dalam hal ini tentang potensi keuangan desa 

Pucungwtan Kecamatan Sukoharjomemperoleh penerimaan atau 

pendapatan dari : 

 

Tabel 5 

Potret APBDes Tahun 2015 

      
NO 

URUT 
URAIAN 

JUMLAH 
ANGGARAN 

JUMLAH 
RALISASI 

LBIH/K
URANG  

KET 

1 2 3 3   3 

4 PENDAPATAN DESA 1.022.530.000  1.022.530.000  0    

4,1 Pendapatan Asli Desa: 418.000.000  418.000.000  0  
              

-    

4.1.1 Hasil Usaha desa 
                      -                          

-    
                

-    
              

-    

4.1.2 Hasil kekayaan Desa 
          

4.200.000  

           

4.200.000  

                

-    

              

-    

4.1.3 
Hasil partisipasi dan gotong 

royong 

       

413.800.000  

       

413.800.000  

                

-    

              

-    

4.1.4 
Lain-lain pendapatan asli 
desa yang sah  

                      -                          
-    

                
-    

              
-    

4,2 Dana Transfer Ke desa 554.530.000  554.530.000  0    

4.3.1 Dana Desa 276.895.000  276.895.000  0  
              

-    

4,4 Alokasi Dana Desa 
       

266.374.000  

       

266.374.000  

                

-    
  

4,4 
Bagi hasil pajak dan 

Retrebusi Daerah 

         

11.261.000  

         

11.261.000  
    

  

Bantuan keuangan dari 
pemerintah, pemerintah 

provinsi dan pemerintah 
kabupaten 

50.000.000  50.000.000  0    

4.4.3 Bantuan Pemerintah  0  0  0  
              

-    

  
Bantuan Pemerintah 

Provinsi 
50.000.000  50.000.000      

  
Bantuan Pemerintah 
Kabupaten 

0  0  0    

            

5 BELANJA DESA 
1.022.530.00

0  
1.022.530.0

00  
0    



5,1 Belanja Tidak Langsung  141.985.000  141.985.000  0    

5.1.1 
Belanja Pegawai / 

Personalia 

       

139.735.000  

       

139.735.000  

                

-    

              

-    

5.1.4 Belanja Hibah 
                      -                          

-    
                

-    
  

5.1.7 Belanja Bantuan Sosial 
          

2.250.000  

           

2.250.000  

                

-    
  

5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan 
                      -                          

-    
                

-    
  

5.1.8 Belanja Tak Terduga 
                      -                          

-    
                

-    
              

-    

5,2 
Jumlah Belanja Tidak 

Langsung  
880.545.000  880.545.000  0    

5.2.1 Belanja Pegawai 
       

206.276.000  
       

206.276.000  
                

-    
  

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 
       

310.924.000  

       

310.924.000  

                

-    
  

5.2.3 Belanja Modal  
       

363.345.000  

       

363.345.000  

                

-    
  

  Jumlah Belanja Langsung 
1.022.530.00

0  
1.022.530.0

00  
0  

              
-    

  Jumlah belanja desa 0  0  0  
              

-    

6 PEMBIAYAAN DESA       
              

-    

6,1 Penerimaan Pembiayaan 8.847  8.847  0    

  

Sisa Lebih Pembiayaan 

anggaran tahun anggaran 
sbelumnya berkenan 

(SILPA) 

8.847  8.847  0    

6,2 
Hasil Penjualan Kekayaan 
Desa 

      
              

-    

  
Jumlah penerimaan  

Pembiayaan  
      

              

-    

  
Penyertaan Modal ( invstasi) 

Pemerintah Desa 
8.847  8.847  0    

6,3 
Sisa Lebih Pembiayaan 
anggaran tahun berkenan 

(SILPA) 

8.847  8.847  0    

 

 

 

 

 

2) Tugas pembantuan yang diterima oleh Desa 

a) PNPM 

Tabel 6 

Alokasi Penerimaan Dana PNPM Tahun 2013 – 2014 

Jenis penerimaan 2013 2014 

BLM 131.904.100 194.429.200 

Swadaya 4.290.000 6.401.000 

SPP/UEP 10.000.000 20.000.000 

 

Keberhasilan program PNPM di Desa Pucungwetan  antara lain 

digunakan untuk Pembangunan Sarana Prasarana berupa Saluran 



Drainase dan Pembangunan Gedung Sanggar Belajar. Sedangkan 

untuk kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup digunakan untuk 

Pengadaan Alat-alat Kesehatan PKD dan Rehab Gedung PKD. Selain 

itu juga dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) digunakan 

untuk kegiatan peningkatan penghasilan khusus perempuan. 

 

 

 

 

b) Penerimaan Raskin 

 

Tabel 6 

Alokasi Penerimaan Raskin 

Tahun Penerimaan Jumlah Beras 

(kg) 

Jumlah KK 

2014 38.800 190 

2015 39.900 190 

 

 

c) Pajak Bumi Bangunan 

Tabel 7 

Pajak Bumi dan Bangunan 

Tahun 

Penerimaan 

Jumlah 

Wajib 

Pajak 

Jumlah 

Ketetapan 

Pajak 

Realisasi 

Pelunasan 

Pajak 

Waktu 

Pelunasan 

Pajak 

2015 1.341 24.500.000 24.500.000 27 Mei 2015 

 

Desa Pucungwetan termasuk ke dalam desa yang paling tepat waktu 

dalam membayar pajak. Sistem pembayaran yang dilakukan di desa 

ini adalah secara serentak ketika SPPT sudah dibagikan kepada Wajib 

Pajak maksimal 15 hari setelah itu wajib pajak berkewajiban untuk 

melunasi tidak harus menunggu tanggal jatuh tempo. 

 

d) Usaha ekonomi yang dijalankan oleh desa 

Desa Pucungwetan  berhasil mengelola dan mengembangkan bantuan 

program PUAP (Peningkatan Usaha Agrobisnis Pedesaan) pada tahun 

2013 hingga sekarang melalui LKM-A Tani Sari Bunga. 

Bantuan modal awal sebesar 100 juta saat ini telah dikembangkan 

menjadi 120 juta. 

 

e) Struktur APBDes pasca Undang-Undang Desa 

Dengan berlakunya Undang-Undang Desa, struktur APBDes Desa 

Pucungwetan akan berubah menjadi sebagai berikut : 

o Pendapatan asli desa  yaitu  : 

1. Hasil usaha desa 

2. Hasil kekayaan desa 

3. Hasil swadaya dan partisipasi  

4. Hasil Gotong Royong 



5. Hasil lain lain pendapatan desa yang sah 

o Pendapatan dana transfer ke Desa terdiri dari: 

1. Dana Desa 

2. Alokasi Dana Desa 

3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 

o Pendapatan Lain lain 

1. Bantuan bantuan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten 

2. Hibah 

3. Sumbangan sumbangan 

b. Potensi Kekayaan Desa 

Kekayaan desa adalah segala sesuatu baik berupa uang atau barang milik 

desa yang dikelola oleh pemerintah desa untuk operasional pemerintahan 

desa, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk untuk 

kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kekayaan desa 

Pucungwetan antara lain : 

Tabel 8 

Data Kekayaan Desa Berupa Tanah & Banguna 

 

 

NO NAMA BARANG/ 

TAHUN 

PENGADAAN 
ASAL BARANG 

HARGA 

BARANG 

SPESIFIKASI 

BARANG 
  BANGUNAN DESA 

1 3 4 5 6 7 

1 Gedung balai Desa 1987 SWADAYA 100.000.000. 7 x 12 m 

2 Gedung kantor Desa 1987 SWADAYA 5.000.000. 7 x 5 m 

3 Cap Sekretaris Desa 1987 SWADAYA 5.000. 1/bh  

4 Almari Buku/Rak 1999 SWADAYA 100.000. 1/bh  

5 Meja rapat 2006 swadaya   3 bh 

6 Cap BPD 2007 ADD 25.000. 1bh 

7 Cap Kepala Desa 2007 SWADAYA 100.000. 1bh 

8 Cap PKK 2007 SWADAYA 25.000. 1bh 

9 Buku administarsi Desa 2007 PEMDES 500.000. 25 bk 

10 lap top 2007 ADD        5.000.000  DELL 

11 Papan Profil desa 2007 ADD 3.000.000. 
60x120 cm/12 

bh 

12 Gedung PKD 2008 SWADAYA 50.000.000. 6X8 M 

13 
senderan Jalan pandak 

lor 
2009 ADD 40.000.000. 40X0.40X 300 

14 
Meja/kursi kerja 

perangkat  
2009 ADD  5.000.000.  10 set 

15 Jam dinding 2009 SWADAYA 50.000 QUARTZ 

16 Feling kabinet 2010 bangub        2.000.000  VIP 



17 kamputer 2010 bangub        3.500.000  /1 Set 

18 Kompor gas 2010 SWADAYA 300.000 Quantum 

19 Tabung Gas 2010 SWADAYA 125.000 Pertamina 

20 kursi plastik 2010 ADD 200.000. Napoli 

21 
Keramik Kantor/Balai 

Desa 
2010 ADD 18.000.000. 12x7 m 

22 Jam dinding 2010 SWADAYA 50.000. QUARTZ 

23 Printer  2010 ADD  800.000.  Epson 

24 meja kerja kursi Kades 2010 bangub        1.500.000  /1 set 

25 Rabat Beton 2010 ADD      31.000.000  150 x 2 M 

26 Camera digital 2010 ADD  1.600.000.  SONY 

27 Gambar Bupati 2011 Pemda   1bh 

28 Gambar Presiden 2011 Pemda   1bh 

29 Gambar Wakil Bupati 2011 Pemda   1 bh 

30 Gambar Wakil Presiden 2011 Pemda   1 bh 

31 
 Filing kabinet/sarana 

kearsipan 
2011 bangub        2.000.000  /1 set 

32 Almari Bifet 2011 ADD 1.500.000. 150x0.50x200 

33 Audio Sound 2011 Ban Gub     

34 Betonisasi/senderan 2011 ADD      26.000.000  120 x 2 m 

35 Meja kursi tamu  2011 bangub        3.500.000  / 1 set 

36 Meja Kerja sekdes 2011 bangub        1.500.000  /1 set 

37 
Papan struktur 

Organisasi 
2011 ADD 150.000. 120 X 60 

38 Pavingisasi 2011 aspirasi      50.000.000  145 x 4 m 

39 
Plang papan nama kantor 

dan lembaga Desa 
2011 ADD        7.000.000  6x60 cm 

40 Rabat Beton 2011 aspirasi      30.000.000  200 x 2,5 m 

41 
Telasah dan jembatan 

senderan 
2011 PNPM 

    

136.000.000  
1.515 x2,5 m 

42 Televisi 2011 ADD        2.000.000  1 bh 

43 Tlasah/Rolak jalan  2011 PADAT KARYA      98.000.000  1550 x 1.50 m 

44 
 Filing kabinet/sarana 

kearsipan 
2011 bangub        2.000.000  BRODER 

45 Sapras TK 2012 PNPM      26.047.000  1 Paket 



46 Senderan Jalan 2012 ADD      31.000.000  
15 x 1.5 x 0,30 

M 

47 Rabat Beton 2012 PNPM 
    

155.779.100    

48 lap top 2012 ADD        5.000.000  SAMSUNG 

49 Meja Komputer 2012 ADD 150.000. 60 x 120 cm 

50 Meja kursi rapat 2012 bangub        5.000.000  /2 set 

51 Pavingisasi 2012 aspirasi      50.000.000  150 x 2.5 M 

52 
Bantuan Pemugaran  
Perumahan  

2012 PERUMAHAN 
    

204.000.000  
34 Unit 

53 
Bantuan Pemugaran  

Perumahan  
2012 Surplus PNPM        4.000.000  1 unit 

54 Dispenser 2012 SWADAYA           150.000  Miyako 

55 Galon Aqua 2012 swadaya             50.000  Danon 

56 Meja kursi rapat 2012 bangub        5.000.000  /2 set 

57 Pavingisasi 2012 aspirasi      50.000.000  150 x 2.5 M 

58 Genset 2013 bangub        5.000.000  
ASAHI.AJD.300

0 

59 Printer  2013 swadaya        1.000.000  CANON 

60 Rabat beton 2013 ADD      31.000.000  150 

61 Rabat Beton 2013 Aspirasi 
    

100.000.000  
285 

62 Rabat Beton dan drainase 2015 DTD 
    

145.000.000  

228 x 2.5 / 

168x 0,40 x 

0,50 

63 Senderan Lapangan Desa 2015 DTD      60.000.000  51x0,40x0,30 

64 
Ruang Pesalinan ibu 

hamil 
2015 DTD      21.500.000  3 x 4 m 

65 
Rehab atap gedung balai 

kantor desa 
2015 DTD      71.895.000  304 m2 

66 Computer 2015 ADD        5.000.000  1 

67 Monitor LCD 2015 ADD        2.000.000  1 

68 Modem 2015 ADD           300.000  1 

69 scaner 2015 ADD        1.000.000  1 

70 Rolak jalan 2015 BANGUB      50.000.000  160 X 2,50 M 

71 
Filling kabinet  / untuk 

PKK 
2015 ADD        2.000.000  1 

72 
Metaran PDAM/ untuk 

PKD 
2015 ADD        1.350.000  1 

 

 



 

     2015    

         
         

N

O 

LETAK TANAH PENGGUNAAN KETERANGAN 

DUSUN 

BLO

K 
PER

SIL 

K
E

L
A

S 
T

A
N

A

H 

SAWA
H 

TEGA

L/ 
KEBU

N 

TEGAL 
& 

KEBUN 
DI 

TANAM
I APA 

  

1 2 3 4 5 6 7 9 11 

1 wanasari 2 

D

.I
I 0 1460 salak pertanian C.70 

2 Pandak kidul 7 

D

.I
I 0 5000 0 

Lapangan 
Desa 

C.122/
203 

3 Pandak kidul 7 

D
.I

I   2500 0 Makam   

4 wanasari 2 

D
.I

I 0 1647 0 

SD N I 
Pucungweta

n   

5 wanasari 2 

D
.I

I 0 1395 0 

SD N 2 
Pucungweta

n   

6 wanasari 2 

D

.I
I 0 946 0 

Kantor dan 
balai Desa   

7                 

 

DATA JALAN DAN JEMBATAN DESA PUCUNGWETAN 
      

  2015    

      

N
O 

NAMA JALAN/ JEMBATAN 
(ditulis nama jalan/jalan antar 

dusun/jembatan sungai apa) 

JENIS 

PANJANG LEBAR 

KONDISI 

TANAH/R
OLAK/BE

TON/ 
PAVING 

BAIK/ 

SEDANG/ 
RUSAK 

1 

Jalan Masjid Al-Iklas  Rt.09/Rt 

15 Beton 100 M 2m Rusak 

2 

Jalan Masjid Baitul Mujahidin 

RT 13 Rolak 50 m 2m sedang 

3 
Jalan Masjid Baitul Mujahidin 
RT 13 Beton 100 m  2m sedang 

4 

Jalan Tengah Utara selatan Dk. 

Pucungwetan RT 10 s/d rt 16 Beton 180 m 2 m Baik 

6 Jalan RT 11 Beton 120 m 1.5 Rusak 



8 
Jalan Tengah RT 15  Dk. 
Pucungwetan RT 12 Beton 274 M 2 m Baik 

9 Jalan Rt 15 s/d RT 13 Beton 250 m 1.5 Rusak 

10 Jalan RT 12 s/d 13 Beton 65 m 2 m Baik 

11 Jalan RT 12 s/d 13 Rolak 224 m 2 m Sedang 

12 Jalan Rt14 s/d 16 Beton 50 m 2 m Rusak 

13 Jalan RT 14 Beton 25 m 2 m sedang 

14 Jalan RT 14 Beton 35 m 2 m sedang 

15 Jalan RT 14 Beton 75 m 2 m sedang 

16 

jalan antar dusun Dk.Wanasari 

s/dk. Pucungwetan ASPAL 400 M 5 m rusak 

17 
jalan antar dusun Dk.Wanasari 
s/dDk. Pucungwetan BETON 442 M 4 m Baik 

19 

jalan antar dusun 

Dk.Pucungwetan s/d Dk. 

Pandak kidul rolak 1.515 m 5 m baik 

20 
Jalan Antar Desa Pucungwetan 
s/d dk. Banaran Kajeksan Rolak 1.500 m 5 m baik 

21 

Jalan Antar Desa Pucungwetan 

s/d Dk Blukang Ds. Tlogo Rolak 830 m 4 m baik 

22 jalan rt 8 Dk.Wanasari Paving  80 m 2 m Baik 

23 Jalan Rt 8 Wanasari Paving 150 m 2 m Baik 

24 Jalan RT 08 Wanasari tanah 200 m 2 m Sedang 

25 Jalan Wanasari s/d Pandak Lor Beton 900 m 3 m Baik 

26 Jalan Wanasari s/d Kalimangli Beton 350 m 3 m Baik 

27 
Jalan Kalimangli s/d Pandak 
Lor Tanah 700 m 3 m sedang 

28 Jalan wanasari - kalimangli Tanah 150 m 3 m sedang 

29 Jalan SMP  - kalimangli 

 Rabat 

beton 850 m 4 m baik 

30 Jalan Rt 3 Kalimangli Paving, 100 m 4 m Baik 

31 

Jalan masjid AL Janatuttaqwa 

Kalimangli Beton 150 m 3 m Baik 

32 Jalan Pandak Kidul RT 02 Paving 150 m 4 m Baik 

33 Jalan Pandak kidul rt 01 Paving 250 m 3 m Baik 

34 Jalan usaha tani rolak 870 m 2 m baik 

45 Jalan Pandak lor Wanasari Rolak 160 m 2.50 m Baik 

46 Jembatan Kali sasih Beton 8 m 3 m Baik 

47 Jembatan Banjaran Beton  8 m 3 m Baik 

48 Jembatan Kali pandak Beton 6 m 3 m Baik 

            

            

  

 
 

 
 

    



BAB III 

APRESIASI PEMBANGUNAN DESA 

 

A.  Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan 

1. Pemerintah desa Pucungwetan Kecamatan Sukohrjo, Kabupaten 

Wonosobo pada periode      : 1967-1980        oleh    Joyo Sumarto

 pemerintahan desa sesuai dengan  uu  tahun 1979 . Sesuai 

dengan peraturan pemerintah tersebut, kewenangan pemerintah desa 

yang telah dilakukan adalah pada urusan pemerintahan yang secara 

langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan 

masyarakat. 

Pemerintah desa Pucungwetan  telah memiliki data kependudukan yang 

terbaru hingga tahun 2015 (100% versi Desa). Pemerintah desa juga telah 

melakukan pendataan kepemilikan lahan baik yang berada di wilayah desa 

Pucungwetan  maupun lahan yang berada diluar wilayah desa Pucungwetan. 

Proses pendataan kepemilikan lahan tersebut sangat membantu pemerintah 

desa dalam pengurusan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 

sehingga selama 8 (delapan) tahun terakhir, Desa Pucungwetan  menjadi desa 

yang berprestasi dalam bidang pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

di Kabupaten Wonosobo. 

Dalam hal pelayanan administrasi desa, pemerintah desa Pucungwetan 

hampir selalu tepat waktu dalam penyediaan laporan administrasi dan laporan 

keuangan desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah 

Kabupaten Wonosobo.   Pemerintah desa Pucungwetan belum pernah 

mendapat pinalty (sanksi) atas keterlambatan pelaporan administrasi 

keuangan. 

Dengan dukungan infrastuktur berupa kantor desa berikut sejumlah 

perangkat komputer yang cukup memadai, pemerintah desa Pucungwetan 

mampu memberikan layanan administrasi yang baik terhadap masyarakat, 

maupun pemenuhan laporan administrasi pada pemerintahan ditingkat 

supradesa (Kecamatan/Kabupaten). 

 

Gambar 3.1 

Foto Balai Desa Pucungwetan 

 



 

 

 

 

 

 

 

Desa Pucungwetan desa yang tidak memilik tanah bengkok untuk perangkat 

desa hannya mempunyai tanah bengkok seluas 0,200 ha peruntukan bengkok 

kades,Selain sarana pemerintahan berupa balai desa dengan segala perangkat 

kantor, pemerintah desa Pucungwetan telah memiliki sejumlah aset desa 

berupa bangunan 1 buah Gedung TK, 1 buah Polikninik Kesehatan Desa, 

serta  bengkok kepala desa seluas 0,200. hektare . Fasilitas yang tersedia 

tersebut cukup membantu pemerintah desa dalam memberikan fungsi 

layanan bagi masyarakat. 

 

Sementara dalam hal pelayananan administrasi pada masyarakat, pemerintah 

desa Pucungwetan  mampu memberikan layananan surat menyurat secara 

cepat dan tepat. Misalnya, masyarakat yang membutuhkan surat pengantar 

dari desa dapat dilayani langsung dalam kurun waktu tidak lebih dari 15 (lima 

belas) menit. Masyarakat juga tidak dibebani biaya administrasi pelayanan. 

Pemerintah desa telah mengatur sistem pelayanan desa melalui surat 

Peraturan Desa No 4 Tahun 2013 tentang Pungutan Desa. 

Pemerintah desa memiliki sistem kearsipan desa. Setiap surat menyurat 

tercatat dengan baik dalam sistem administrasi desa. Termasuk didalamnya 



adalah pembukuan keuangan desa yang dikelelola oleh Kepala urusan 

keuangan pemerintah desa Pucungwetan. Pada setiap akhir tahun, 

pemerintah desa Pucungwetan selalu menerbitkan laporan program dan 

keuangan dalam bentuk LKPJ (Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban), LPPD 

(Laporan Pertanggungjawaban Pembanguan Desa), LKPJ-APBDes (Laporan 

Kegiatan Pertanggungjawaban Anggaran dan Pendapatan Desa), dan RKPDes 

(Rencana Kerja Pembangunan Desa). 

Pemerintah desa Pucungwetan telah memiliki struktur pemerintahan yang 

sesuai dengan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa. Di 

Pucungwetan ada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa 

yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa dan sejumlah perangkat desa. 

Di Desa Pucungwetan juga telah ada berbagai organisasi kemasyarakatan 

seperti PKK Desa, LKMD, RT/RW, Linmas, Karang Taruna, Gapoktan, 

Posyandu, Forum Kesehatan Desa, Kader Desa, dll. 

Tantangan bagi pemerintah desa Pucungwetan adalah memperkuat kapasitas 

perangkat desa Pucungwetan. Dari sejumlah 6 ( enam) perangkat desa aktif, 

belum sepenuhnya memiliki kapasitas yang baik dalam penggunaan dan 

pemanfaatan komputer dan internet. Penguatan kapasitas bagi perangkat desa 

juga dibutuhkan untuk memperkuat fungsi pelayanan bagi masyarakat. 

Beberapa kebutuhan penguatan kapasitas itu diantaranya; 1) Wawasan 

tentang Undang-undang Desa dan peraturan turunannya, 2) Sistem 

administrasi dan sistem informasi desa, dan 3) Motivasi dan Pemberdayaan 

masyarakat.    

Pemerintah desa Pucungwetan memiliki tantangan dalam bidang tata kelola 

administrasi pertanahan desa. Selama ini pemerintah desa baru mengetahui 

kepemilikan dan luas kepemilikan tanah, akan tetapi kepengurusan sertifikat 

tanah atas hak asal usul belum cukup tertib dilakukan oleh masyarakat. 

Sehingga pemerintah desa mengalami kesulitan jika ada persoalan sengketa 

atas kepemilikan tanah/lahan. 

Untuk membantu percepatan pelayanan terhadap masyarakat, tantangan bagi 

pemerintah desa Pucungwetan yang lain adalah  adanya sistem aplikasi 

pelayanan administrasi kependudukan yang cepat dan tepat, serta adanya 

dukungan dan kerjasama dengan pemerintah di tingkat supradesa 

(pemerintah kecamatan/kabupaten). 

B.  Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 

Semenjak desa Pucungwetan berdiri sejak sekitar tahun 1846, sejumlah 

pembangunan desa telah dilakukan. Pada tahun 1937, desa Pucungwetan  

telah mengembangkan kelompok budaya local tari lengger /kuda kepang 

untuk pertama kalinya. Pada periode berikutnya (1966-1980), desa 

Pucungwetan  berhasil melakukan program pertanian penanaman Kopi  

dan pendidikan masuk SD  . Pada periode 1985- 2001 , desa Pucungwetan  

manusia melalui pendididikan keagamaan mulai tumbuh dan berkembang 

dengan baik di desa Pucungwetan  

Ekonomi 



Mata pencaharian masyarakat desa Pucungwetan , sebagian besar berprofesi 

sebagai petani dengan luas lahan mencapai 249,500 hektare. Komoditas hasil 

pertanian di desa Pucungwetan  sebagian besar adalah Tanaman buah salak  

serta tanaman keras dan peternak, antara lain; a) Salak  mencapai 400 

ton/tahun, b) Tanaman keras 15.000,M3 /th c) Kopi mencapai 5 ton/tahun, d) 

ternak sapi 50 ekor/tahun, e) kambing  mencapai 600 ekor/tahun, f) unggas 

500 ekor/tahun,  

Sejumlah komoditas hasil pertanian tersebut, telah mampu menjadi penopang 

hidup bagi masyarakat desa Pucungwetan . Lahan pertanian yang luas dan 

subur menjadi kekuatan dan potensi yang menopang ekonomi perdesaan di 

Pucungwetan. Salak  adalah komoditas unggulan desa Pucungwetan. 

Gambar 3.2 

Foto Pertanian Salak di desa Pucungwetan. 

 

 

Salak adalah komoditas yang menjadi andalan warga petani desa 

Pucungwetan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo. Sebelumnya 

petani di Pucungwetan menanam tanaman albasia, Kopi, Jagung. 

Kondisi jalan tani di desa Pucungwetan  masih berupa jalan setapak berupa 

tanah . Kondisi jalan usaha tani masih belum optimal untuk mendukung 

angkutan hasil pertanian maupun kegiatan bertani warga Pucungwetan . Hal 

ini menjadi tantangan bagi pembangunan desa kedepan, guna membantu 

masyarakat dalam mengangkut hasil pertanian.  

 

Warga Pucungwetan membutuhkan jalan pertanian yang memadai untuk 

membantu angkut hasil komoditas pertanian dengan mudah. Jika jalan 

pertanian di desa Pucungwetan laik, maka sepeda motor  dapat untuk 

mengangkut komoditas pertanian akan lebih mudah dan lancar. 



Proses pembangunan kedepan, pemerintah desa Pucungwetan memiliki 

tantangan untuk meningkatkan hasil pertanian masyarakat secara kualitas 

dan kuantitas. Petani juga perlu diberi pelatihan untuk meningkatkan hasil 

pertanian dan pengelolaan hasil pasca panen, walapun pada saat ini petani 

salak sudah mendapatkan sertifikasi salak organik yang tergabung dalam 

Asosiasi petani salak pondoh Wonosobo. 

Selama ini dukungan modal bagi pengembangan pertanian dilakukan secara 

mandiri oleh para petani (80%), 20% sisanya mendapatkan bantuan 

permodalan dari lembaga keuangan (Bank, Koperasi, atau hutang pada 

pemodal). Tantangan kedepan, pemerintah desa mampu mendirikan Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mampu memberikan pinjaman modal usaha 

bagi petani untuk mengembangkan pertanian guna peningkatan penghasilan. 

BUMDes juga diharapkan dapat membantu menjaga harga komoditas 

pertanian agar lebih stabil, tidak terganggu oleh ulah para tengkulak.  

BUMDes kelak diharapkan mampu membeli hasil komoditas pertanian dan 

memperluas pasar komoditas pertanian di desa Pucungwetan dan sekitarnya. 

Jika perlu BUMDes menginisiasi 'pasar desa' khususnya pasar salak 

bekerjasama dengan desa sekitar Pucungwetan yang memiliki komoditas 

pertanian salak serupa.  

Guna meningkatkan hasil pertanian, khususnya tanaman salak . Tantangan 

kedepan adalah mampu mengembangkan salak yang unggul  secara mandiri. 

Pendidikan 

Dari sejumlah 2033 jiwa warga Pucungwetan, 341 jiwa diantaranya masuk 

dalam kategori usia sekolah dasar. Pada tahun 2014 ini, anak-anak desa 

Pucungwetan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo sedang bersekolah 

di PAUD/TK 56  anak (16,42%), di SD 224 anak (65,69%), dan SLTP 61 anak 

(17,89%).  

Grafik 3.1 

Usia Anak Sekolah Desa Pucungwetan 
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Grafik diatas menggambarkan 100% anak usia pendidikan dasar di desa 

Pucungwetan, 100 persen terdata mengikuti wajib belajar 9 tahun.  Semenjak 

2009-2013, semua anak lulusan SD di desa Pucungwetan melanjutkan 

pendidikan ke tingkat SLTP. Namun, dalam perjalanan proses pendidikan di 

tingkat SLTP, tidak semua anak yang berasal dari desa Pucungwetan 

menamatkan pendidikannya di tingkat SLTP (putus sekolah) dengan berbagi 

alasan. Jumlah anak putus sekolah dijenjang tingkat SLTP mencapai 20% (12 

anak) dari total anak usia sekolah SLTP (61 anak). 

Menilik data tersebut diatas, tantangan bagi pemerintah desa Pucungwetan 

adalah memberikan motivasi pada masyarakat dan anak didik usia SLTP agar 

menyelesaikan pendidikan ditingkat SLTP, syukur mampu melanjutkan ke 

tingkat pendidikan selanjutnya (SLTA atau yang sederajat). 

Kondisi gedung TK/Paudi di Pucungwetan, belum cukup untuk menampung 

semua anak-anak usai TK/Paudi. Gedung ini baru bisa menampung sejumlah 

60 anak didik. Butuh penambahan ruang kelas baru untuk menampung 60 

anak yang akan sekolah di TK/Play Group. 

Karena fasilitas pendidikan TK/Paudi hanya mampu menampung 30 anak 

didik, sementara jumlah anak didik yang membutuhkan mencapai 60 anak, 

maka pengelolaan TK diselenggarakan masuk pagi dan masuk siang dengan 

jumlah tenaga pendidik 2 (dua) orang. Tantangan bagi pemerintah desa 

Pucungwetan adalah membuatkan sarana pendidikan TK dan penyediaan 

tenaga pendidik yang memadai. 

Sedangkan untuk pendidikan Sekolah Dasar, di desa Pucungwetan telah ada 2 

Sekolah Dasar dengan 19 lokal/kelas yang mampu menampung sejumlah 254 

siswa. Sarana pendidikan ini cukup memadai guna memenuhi kebutuhan 

pendidikan tingkat Sekolah Dasar di desa Pucungwetan. 

Gambar 3.5 

SD di desa Pucungwetan. 



 

 

Kondisi fisik gedung Sekolah Dasar ini  cukup memadai sebagai sarana belajar 

mengajar di Pucungwetan Dalam perkembangan pendidikan, SD ini 

membutuhkan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih 

baik, seperti perpustakaan misalnya. Dengan adanya perpustakaan yang 

memadai berikut buku-buku dan peralatan pendidikan, diharapkan anak-

anak desa Pucungwetan akan lebih berwawasan dan berpengalaman, 

sekaligus kaya dengan berbagai pengetahuan. 

 

Sementara itu, lokasi SMP berada di desa Pucungwetan yang sangat 

mendukung bagi anak anak yang menempuh pendidikan di tingkat SMP tidak 

perlu jauh-jauh dari desa,  

Dalam hal pendidikan non formal, khususnya pendidikan keagamaan. Desa 

Pucungwetan memiliki sarana khusus TPA/TPQ (Taman Pendidikan 

Agama/Taman Pendidikan Al-quran) sebagai tempat belajar keagamaan bagi 

anak-anak desa Pucungwetan, yang didukung sarana dan prasarana  juga 

para uztad dan uztadah yang memadai. 

Kesehatan 

Desa Pucungwetan memiliki tempat pelayanan kesehatan berupa 1 gedung 

PKD dan didukung dengan tenaga kesehatan /bidan desa dengan kegiatan 

posyandu balita 4, dan posyandu lansia 1. Kegiatan posyandu di desa 

Pucungwetan  memiliki kader sejumlah 25 orang dengan 1 bidang desa. Saat 

ini, Posyandu di desa Pucungwetan melayani pemberian makanan tambahan 

(PMT) sejumlah 190 balita terdiri dari 87 balita perempuan dan 112 balita laki-

laki. 

Fungsi posyandu di desa Pucungwetan telah berjalan dengan baik. Selain 

memberikan layanan kepada ibu hamil, dan anak-anak dibawah lima tahun. 

Posyandu lansia di desa Pucungwetan juga berjalan untuk memberikan 



layanan keseharan terhadap orang tua/lansia, khususnya berkait dengan 

pemeriksaan kesehatan sebagai langkah preventif memerika kesehatan warga 

sebelum ia jatuh sakit yang lebih serius. 

 

Gambar 3.6 

Posyandu Desa Pucungwetan  

Di Desa Pucungwetan juga ada 1 Poliklinik Desa (PKD) dengan peralatan 

pemeriksaan dasar yang berfungsi untuk memberikan layanan kesehatan bagi 

masyarakat. Desa Pucungwetan juga telah memiliki FKD (Forum Kesehatan 

Desa) yang bertugas untuk memonitoring implementasi pembangunan 

kesehatan di tingkat desa. FKD ini terdiri dari perwakilan organisasi 

masyarakat, tokoh masyarakat, kelompok perempuan, dll sejumlah 26 orang 

(21 laki-laki dan 5 perempuan). 

Pemerintah desa Pucungwetan melalui FKD memiliki program 'dana sehat' 

yang diperoleh dari swadaya masyarakat dan bantuan pihak lain (pengusaha 

lokal) yang dipergunakan untuk bantuan transportasi bagi warga yang sakit 

dan membutuhkan perawatan di rumah sakit melalui bidan/tenaga kesehatan 

desa. Khusus untuk warga yang tidak mempunyai BPJS Kesehatan (jaminan 

kesehatan), FKD memberikan pinjaman lunak bagi warga yang membutuhkan 

biaya kesehatan. 

Tantangan dalam program pembangunan kesehatan kedepan adalah ; 1) 

Peningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan keluarga, 

2) Peningkatan sumber untuk pemberian makanan tambahan buat balita, 3) 

Mengurangi tingkat pernikahan usia dini melalui program pembinaan remaja 

dan pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja, 4) Peningkatan gizi 

keluarga. 

Lingkungan Hidup 

Desa Pucungwetan memiliki sumber daya alam berupa kawasan pertanian 

yang luas. Namun, pemenuhan kebutuhan air bersih belum cukup karena 

jumlah penduduk semakin bertambah, sehingga kebutuhan air bersih juga 

meningkat. Karenanya, tantangan bagi pemerintah desa Pucungwetan beserta 

masyarakat adalah pemenuhan kebutuhan air bersih melalui program 

penghijauan dan pembangunan sumber mata air yang aman dan 

berkelanjutan untuk penyediaan air bersih bagi warga Pucungwetan. Warga 

Pucungwetan memiliki pengalaman dalam pelestarian lingkungan hidup 

melalui penghijauan yang pernah dilakukan sebelumnya.  

Pemukiman di desa Pucungwetan terbagi dalam 2 (dua) wilayah dusun. Yakni 

dusun Pucungwetan dengan 371 rumah dan dusun Bugel dengan 115 rumah. 

Tipe pemukiman di desa Pucungwetan adalah rumah permanen (tembok) 426 

rumah dan semi permanen (tembok dan kayu) 60 rumah. Perumahan di 

Pucungwetan saling berdekatan satu dan lainnya. Tantangan dalam 

pembangunan lingkungan pemukiman adalah adanya sarana pembuangan air 

limbah (SPAL) komunal untuk menjaga kesehatan warga.  



Untuk peningkatan kesehatan masyarakat desa Pucungwetan, tantangan bagi 

pemerintah desa adalah pembangunan tanaman obat keluarga (toga) dan 

tanaman buah dan bunga dalam pot (tabulampot) dengan pemanfaatan lahan 

pekarangan di perumahan.  

Setiap keluarga telah memiliki tong sampah. Tantangan kedepan, untuk 

membantu peningkatan kualitas lingkungan hidup adalah pengelolaan 

sampah melalui bank sampah yang akan memilah sampah organik dan non 

organik untuk diolah menjadi pupuk dan produksi daur ulang sampah. 

Infrastruktur 

Pembangunan instrastruktur di desa Pucungwetan telah banyak dilakukan 

pada periode pemerintahan sebelumnya melalui berbagai program seperti 

PNPM, Bantuan Gubernur, Alokasi Dana Desa, Imbal Swadaya, serta berbagai 

program pembangunan infrastruktur yang berasal dari APBN, APBD Provinsi 

maupun APBD Kabupaten. 

Masyarakat desa Pucungwetan memiliki potensi gotong royong dan partisipasi 

swadaya dalam pembangunan desa. Beberapa program pembangunan 

infrastruktur di desa seperti pembangunan masjid, dan pembangunan jalan ke 

lahan pertanian dilakukan dengan partisipasi warga dalam proses 

pembangunannya. Potensi ini menjadi kekuatan yang penting dalam 

pembangunan di tingkat desa. 

Tantangan dalam pembangunan infrastruktur di desa Pucungwetan adalah 

penyediaan sarana infrastruktur untuk membantu peningkatan kesejahteraan 

warga seperti; jalan pertanian, senderan/talud, sarana olahraga, jalan 

penghubung antar desa, penerangan jalan, dan gapura desa sebagai 

tanda/identitas desa. 

Sosial  

Warga Pucungwetan memiliki potensi sosial berupa gotong royong yang tinggi. 

Setiap ada musibah atau situasi sosial yang membutuhkan pertolongan dari 

masyarakat, warga Pucungwetan masih bersedia melakukan gotong royong 

membantu warga lain yang membutuhkan, bahkan warga yang diluar desa 

Pucungwetan. 

Sosial Capital (nilai sosial) yang dimiliki masyarakat tersebut, harus selalu 

dipertahankan sebagai modal dalam proses pembangunan di tingkat desa. 

Tantangan ke depan adalah meningkatkan semangat gotong royong 

masyarakat untuk membantu warga yang lain, misalnya gotong royong 

memperbaiki rumah yang belum layak huni di desa Pucungwetan.  

Pariwisata dan Kebudayaan 

Desa Pucungwetan berada di antara desa Tlogo dan desa kajeksan yang masih 

sangat alami dengan jarak tempuh kurang lebih 8 km dari Kecamatan 

Sukoharjo, Warga Pucungwetan memiliki upacara ritual 2 (dua) tahun sekali 

berupa sedekah bumi. Adapun kegiatannya adalah peringatan maulid nabi, 

dilanjutkan dengan acara pembersihan lokasi pemakaman (nyadran) 



dilanjutkan dengan pagelaran tari kuda kepang dan lengger yang dimiliki desa,  

dalam rangka syukuran atas rahmat dan rizki yang diterima dari Allah SWT. 

Kegiatan kebudayaan ini sepenuhnya didukung dan dibiayai oleh swadaya 

masyarakat desa Pucungwetan melalui iuran warga desa. 

Salah satu 'tradisi' yang telah berkembang di desa Pucungwetan adalah 

adanya peringatan kematian ,nujuh hari, empat puluh hari seratus hari 

mendak pisan, mendak loro.dalam rangka mendoakan leluhur yang telah 

meninggal Duni. 

C.  Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 

Di desa Pucungwetan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo telah 

berdiri sejumlah organisasi kemasyarakatan seperti  PKK Desa, LKMD, 

RT/RW, Linmas, Karang Taruna, Gapoktan, Posyandu, Forum Kesehatan 

Desa, Kader Desa, Kelompok Kesenian, Kelompok Pengajian, Klub sepakbola 

dll. 

Pemerintah desa Pucungwetan telah memberikan dukungan pembiayaan bagi 

berbagai organisasi kemasyarakat di desa. Sebagai contoh, pemerintah desa 

Pucungwetan memfasilitasi organisasi kemasyarakat Forum Kesehatan Desa 

(FKD) dalam bentuk lokasi dan dana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan 

FKD dalam bidang pembangunan kesehatan ditingkat desa. 

Partisipasi masyarakat dalam pembinaan kemasyarakatan adalah kekuatan 

potensial dalam pembangunan desa. Organisasi kemasyarakatan yang tumbuh 

dan berkembang di desa Pucungwetan  adalah organisasi yang tumbuh karena 

partisipasi warga, pemerintah desa Pucungwetan berperan hanya memberikan 

dukungan dan subsidi pembiayaan pengembangan berbagai organisasi 

kemasyarakatan. 

Adapun prestasi – prestasi yang telah di capai antara lain :  

Bidang kesenian yaitu; Juara satu kentongan (calung) tingkat kabupaten 

Wonosobo, dan  Juara satu kesenian kuda lumping tingkat kabupaten 

Wonosobo. 

Bidang olahraga: - 

Tantangan dalam pembinaan kemasyarakatan kedepan adalah;1) Peningkatan 

sumberdaya manusia dan regenerasi dalam pengelolaan organisasi, 2) 

Mendorong kemandirian berbagai organisasi kemasyarakatan di desa, dan 3) 

Menjadikan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra dalam pembangunan di 

tingkat desa.  

D.  Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

Selama ini pembangunan di desa Pucungwetan, di awali melalui musyawarah 

dusun yang di ikuti oleh berbagai unsur masyarakat seperti ketua RT/RW, 

kepala dusun, tokoh dusun, anggota BPD yang mewakili dusun, tokoh 

perempuan dan tokoh agama. Hasil musyawarah dusun, di bawa ke 

muyawarah desa yang dihadiri oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan 

Desa, Ketua RT dan RW, pengurus pemuda, LKMD, Komite Sekolah, PKK 



Desa, Kader Posyandu, Karang Taruna, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, 

Perwakilan Warga Miskin, dan Tokoh Perempuan. 

Musyawarah Desa membahas Rancangan Anggaran dan Belanja Desa tahun 

terkait. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dan yang 

ditetapkan melalui persetujuan bersama antara BPD dan Pemerintah Desa. 

RAPBDes yang telah disetujui itu sebagai acuan pemerintah desa dalam 

pelaksanaan pembangunan desa. 

Gambar 3.7 

Musyawarah Desa Pucungwetan 

 

 

 

 

Dalam implementasi pembangunan desa, masyarakat terlibat dalam kegiatan 

pembangunan melalui swadaya dan gotong royong. Partisipasi masyarakat 

dalam proses pembangunan yang lain adalah sumbangan gagasan/pemikiran 

dalam pembangunan desa. Pada beberapa proyek pembangunan infrastruktur, 

tenaga kerja pembangunan melibatkan tenaga kerja lokal (tukang atau 

pekerja) yang berasal dari dusun sekitar. 

Masyarakat juga terlibat dalam monitoring pembangunan dengan memberikan 

masukan dan evaluasi baik langsung maupun tidak langsung saat 

pembangunan dilaksanakan. Pemerintah desa Pucungwetan melalui tim 

pelaksana kegiatan, pada akhir tahun memberikan laporan hasil 



pembangunan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat seperti Badan 

Permusyawaratan Desa, Ketua RT dan RW, pengurus pemuda, LKMD, Komite 

Sekolah, PKK Desa, Kader Posyandu, Karang Taruna, Tokoh Agama, Tokoh 

Masyarakat, Perwakilan Warga Miskin, dan Tokoh Perempuan. 

Tantangan kedepan adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

proses pengawasan dan evaluasi pembangunan desa. Jika selama ini warga 

desa Pucungwetan cukup percaya pada pelaksana pembangunan, ke depan 

sebaiknya kepercayaan itu diikuti dengan pengawasan masyarakat dalam 

implementasi pembangunan di desa. 

Tantangan lainnya adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang 

melaksanakan pembangunan. Misalnya, tukang yang terlibat pembangunan 

infrastruktur gedung belum memiliki kecapakan/keahlian yang mumpuni 

dalam bidang pembangunan gedung. Pemerintah desa Pucungwetan memiliki 

tantangan untuk memperkuat kapasitas/keahlian para tukang yang terlibat 

dalam pembangunan desa. Khususnya untuk pembangunan infrastruktur 

fisik.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

STRATEGI DAN PROGRAM DESA 

 

8) Penyelenggaraan Pemerintahan 

Salah satu tugas dan fungsi pemerintah desa adalah penyelenggaraan pemerintahan 

dengan pemberian pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Pemerintah Desa 

Pucungwetan , Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo memiliki reputasi yang baik 

dalam hal pengelolaan anggaran desa yang transparan. Sehingga dalam program 

penyelenggaraan pemerintahan desa kedepan, akan terus ditingkatkan, selain beberapa 

program penyelenggaraan pemerintahan lain yang terkait dengan fungsi pelayanan 

terhadap masayarakat. Beberapa strategi yang akan dilakukan oleh pemerintah desa 

Pucungwetan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun mendatang adalah ; 

 

5) Peningkatan pelayanan administrasi publik melalui penggunaan komputer dan 

pemanfaatan teknologi infomasi & komunikasi. 

Untuk mewujudkan adanya peningkatan pelayanan administrasi publik secara cepat, 

dan tepat. Pemerintah desa Pucungwetan akan menyusun standar prosedur layanan 

administrasi, untuk memastikan proses pelayanan administrasi pada warga yang 

membutuhkan dapat dipenuhi dengan cepat, sekaligus melalui prosedur yang benar. 

Untuk mendukung pelayanan yang cepat itu, pemerintah desa Pucungwetan akan 

melakukan penguatan kapasitas SDM perangkat desa dalam hal penggunaan 

komputer dan teknologi informasi, secara bertahap dan sesuai kebutuhan. Targetnya 

semua perangkat desa dapat mengoperasikan perangkat komputer dan teknologi 

informasi komunikasi untuk membantu percepatan pelayanan administrasi kepada 

warga. Pelayanan administrasi yang dimaksud adalah penerbitan surat-surat 

pengantar yang dibutuhkan warga sesuai dengan kewenangan pemerintah desa.  

 

 

6) Peningkatan tata kelola keuangan/anggaran pembangunan desa yang transparan 

dan akuntabel. 

Selama 5 tahun pemerintah desa Pucungwetan  belum pernah dapat pinalty 

(hukuman) atas keterlambatan dan kesalahan dalam penyusunan laporan 

administrasi dan keuangan program pembangunan desa yang bersumber dari alokasi 

dana desa maupun APBD. Potensi itu akan diperkuat dengan pembuatan laporan tata 

kelola keuangan/anggaran pembangunan yang lebih baik, dan dipublikasikan kepada 

masyarakat melalui berbagai forum. Dokumen laporan administrasi dan keuangan 



juga akan disimpan dalam sistem pendokumentasian yang baik untuk memudahkan 

pencarian dokumen yang dapat dicari sewaktu-waktu. 

Pemerintah desa Pucungwetan berkomitmen untuk pemenuhan tata kelola keuangan 

dan administrasi yang baik. Untuk itu, selain peningkatan penguatan kapasitas bagi 

semua perangkat desa, pemdes Pucungwetan perlu melengkapi peralatan yang 

mendukung kinerja perangkat desa.   

7) Perbaikan data kependudukan, dan kepemilikan tanah untuk peningkatan 

pelayanan pengurusan tanah warga. 

Untuk memudahkan proses pengurusan kepemilikan tanah, termasuk pembayaran 

pajak. Program perbaikan untuk update data kependudukan akan disertai dengan 

program pendataan kepemilikan tanah. Dengan data kepemilikan tanah warga yang 

lebih update serta valid, maka akan mempermudah dan membantu pemerintah desa 

dalam memberika pelayanan pengurusan segala hal yang terkait dengan kepemilikan 

tanah warga.  

8) Peningkatan keamanan lingkungan desa. 

Desa yang aman dan nyaman, menjadi harapan semua warga desa Pucungwetan. 

Karenanya pemerintah desa Pucungwetan. Pemerintah desa Pucungwetan  bersama 

masyarakat akan bahu membahu mewujudkan desa yang aman dari segala gangguan 

kriminalitas dan lainnya.   

 

9) Penyiapan desa tangguh.  

Guna mengurangi resiko atas ancaman bencana alam, maka pemerintah desa 

Pucungwetan membuat program penanggulangan resiko bencana melalui program 

“desa Siaga” guna mengantisipasi terjadinya bencana alam.  

Matrik 4.1 

Program Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan 

 

Program Kegiatan Target Keluaran Kinerja Mitra 

2016 2017 2018 2019 

Penguatan kapasitas SDM perangkat desa 

Pucungwetan (Komputer, IT dan 

Internet) 

100% 
   

Bapermasdes & 

PKBM 

Pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi 

buat Desa 

100% 
   

Forum Desa 

Nusantara & 

Bapermasdes 



Pemenuhan kebutuhan pelayanan 

(Laptop, Mebeler, Komputeer, Proyktor , 

Soud system, kantor desa) 

50% 50% 50% 50% Bapermasdes 

Perangkat Pendukung Kinerja (Sepeda 

Motor) 

  
100% 

 
DPPKAD 

Program Pemetaan Tanah (1500 bidang ) 
  

50% 50% Pertanahan 

Penunjang Keamanan Desa (5 unit Pos 

Kamling)  

 
40% 60% 

 
PU,Polmas desa, 

Babinmas/Polsek 

dan Posmil 

Pelatihan dan sosialisasi penanggulangan 

resiko bencana di desa 

 
100% 

  
Warga & 

Kesbangpolinmas 

Penguatan kelembagaan (PKK dan FKD) 100% 100% 100% 100% Bapermasdes 

Pembuatan papan informasi 5 dukuh 100 % 
    

Pelatihan Kesiap siagaan bagi 

Linmas/Hansip 

50 % 50 % 50 % 50 % Polsek/Koramil 

 

 

9) Pelaksanaan Pembangunan 
 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Pucungwetan  Periode Tahun 

2016-2019 ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan desa yang 

bermuara pada peningkatan kesejahteraan warga desa.  

Secara umum, strategi yang dilakukan dalam pembangunan desa Pucungwetan, 

Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo adalah : 

15. Perencanaan pembangunan secara partisipatif. Yang dimaksud dengan perencanaan 

partisipatif ini adalah perencanaan pembangunan yang melibatkan warga melalui 

beragam unsur masyarakat baik secara formal melalui Badan Pemusyawaratan Desa 

maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan ditingkat desa ataupun melalui berbagai 

forum informal. Rencana pembangunan dirumuskan bersama dengan masyarakat. 

16. Pembangunan berbasis potensi dan kekuatan desa. Yang dimaksud dengan berbasis 

potensi dan keluatan desa adalah pembangunan yang dilaksanakan akan merujuk 

pada potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh desa. Potensi dan kekuatan itu bisa 

berupa potensi sumberdaya alam, maupun potensi sumberdaya manusia yang 

mendukung pelaksanaan pembangunan desa Pucungwetan kedepan. 

17. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa. Setiap kegiatan pembangunan 

desa akan melibatkan masyarakat desa, baik keterlibatan secara langsung sebagai 

pelaksana pembangunan maupun keterlibatan dalam hal pengawasan pembangunan 

desa. 

18. Transparansi. Sebagai wujud keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan 

pembangunan, maka semua kegiatan pembangunan akan dilaporkan secara terbuka 



pada masyarakat.  

 

Pada masa periode 2016-2019, desa Pucungwetan akan menyelenggarakan 

pembangunan dalam berbagai aspek yakni; 1) ekonomi, 2) pendidikan, 3) kesehatan, 4) 

lingkungan hidup, 5) infrastruktur desa, 6) sosial, 7) pariwisata dan kebudayaan, 8) 

pembinaan masyarakat, dan 8) pemberdayaan masyarakat. Pada tiga program 

pembangunan pertama itu, yakni ekonomi, pendidikan dan kesehatan adalah sektor 

yang menjadi kebutuhan dasar warga desa Pucungwetan.  

 

Pembangunan Bidang Ekonomi 

Pada program pembangunan ekonomi, pemerintah desa Pucungwetan berencana untuk 

melakukan pembangunan sarana dan prasarana penunjang ekonomi seperti; 

pembangunan jalan tani, pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pembangunan , 

dan beragam kegiatan peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan bagi petani 

sebagai mana tergambar dalam matrik 4.2 dibawah . 

 

Fokus pembangunan ekonomi desa Pucungwetan adalah bidang pertanian, peternakan 

karena potensi dan kekuatan warga desa Pucungwetan adalah bidang 

pertanian,peternakan khususnya tanaman Salak dan sengon, ternak sapi ,kambing 

Kekuatan itu didukung oleh sumberdaya alam berupa lahan pertanian di desa 

Pucungwetan yang luas dan subur. 

 

 

Matrik 4.2 

Pembangunan Bidang Ekonomi 

 

Program Kegiatan Target Keluaran Kinerja Mitra 

2016 2017 2018 2019 

Pembangunan jalan tani (2 m x 18 km, 6 

lokasi) 

 
30% 30% 40% Pemda dan 

Pemprov 

Pendirian BUMDes (1 unit) 
 

50% 50% 
 

Dinas Pertanian 

Pelatihan Pembibitan (4 kelompok) 
 

50% 50% 
 

Dinas Pertanian 

Pelatihan pengolahan hasil pertanian (2 

kelompok) 

50% 
 

50% 
 

Diperindagkop 



Pembangunan pasar desa (1 lokasi) 
  

25% 75% Dinas Pasar 

Pembinaan cara penanggulangan hama 

dan penyakit  dan pengolahan lahan yang 

benar (4 kelompok) 

25% 25% 25% 25% Dinas Pertanian 

Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani 50 % 50 % 50 % 50 % Dinas Pertanian 

Fasilitasi anggota /kelompok tani ( 

bantuan Pupuk ) 

50 % 50 % 50 % 50 % Dinas Pertanian 

 

 

Pembangunan Bidang Pendidikan 

 

Sedangkan dalam bidang Pendidikan, desa Pucungwetan  akan memfokuskan pada 

peningkatan wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) 12 tahun pada semua warga 

desa Pucungwetan. Tujuannya adalah agar tidak ada lagi anak-anak desa Pucungwetan 

yang tidak mengenyam pendidikan menengah Atas . 

 

Program lain yang menunjang program pendidikan adalah memberikan bantuan alat –

alat belajar kepada siswa orang tua tidak mampu. 

 

Sementara pada pendidikan pra sekolah, yakni Taman Kanak-kanak/play group. 

Program pembangunan yang direncanakan adalah pembangunan sarana gedung Paudi 

dan penambahan tenaga pendidik di TK/Playgroup serta pengadaaan alat permainan 

edukatif.  

 

Recana pembangunan dalam bidalng pendidikan selama 2016-2019 mendatang, bisa 

dicek pada matrik 4.3.  

Matrik 4.3 

Pembangunan Bidang Pendidikan 

 

Program Kegiatan Target Keluaran Kinerja Mitra 

2016 2017 2018 2019 

Sosialisasi wajar dikdas 12 tahun (486 

KK) 

25% 25% 25% 25% Warga, ortu 

murid, Dikpora 

Pembangunan gedung Paudi (1 unit, 

ukuran 8 x 12 m) 

100% 
   

Dikpora 



Penambahan tenaga pengajar Guru 

TK/Paudi (3 orang) 

100 
   

PKK 

Pengadaan alat permainan edukatif (1 

paket) 

  
100% 

 
PKK 

Pembangunan gedung TPQ (Volume 1 

unit, 8 x 12 m) 

  
100% 

 
Depag 

Pengadaan tenaga pengajar TPQ / Ustad 

(2 orang) 

   
100% Depag 

Honor guru TK/Paudi Non negeri  100 100 100 100  

Fasilitasi bagi anak sekolah dari 

keluarga kurang mampu ( pemberian 

Beasiswa, alat2 sekolah, pakaian,sepatu 

) 

100 100 100 100  

 

 

Pembangunan Bidang Kesehatan 

Dalam program kesehatan, dalam kurun waktu 4 (empat) tahun mendatang program 

bidang kesehatan akan fokus pada peningkatan kesehatan balita, kesehatan reproduksi 

bagi remaja untuk mengurangi pernikahan dini pada remaja. Program pembangunan 

kesehatan yang lain adalah tentang sosialisasi bahaya minuman keras, narkotika dan 

obat-obat terlarang. 

 

Strategi lain untuk peningkatan kesehatan masyarakat yang dipersiapkan oleh desa 

dalam kurun waktu 4 tahun mendatang adalah penyiapan kader kesehatan yang akan 

bertugas membantu mewujudkan desa yang bersih dan sehat. Untuk mendukung 

peningkatan kesehatan masyarakat desa Pucungwetan, penyediaan perangkat 

pendukung seperti alat-alat kesehatan dan ambulan desa diperlukan. Pemerintah desa 

Pucungwetan merencakan dalam kurun waktu hingga tahun 2019 untuk memenuhinya.   

 

 

 

 

 

 

Matrik 4.4 

Pembangunan Bidang Kesehatan 

 



Program Kegiatan Target Keluaran Kinerja Mitra 

2016 2017 2018 2019 

Sosialisasi kesehatan 
2 kali dalam 1 tahun 
Sasaran balita 

100% 100% 100% 100% Bidan Desa 
Dinas Kesehatan 

Pemberian PMT balita 
Sasaran balita 

100% 100% 100% 100% Pemdes 
Dinas kesehatan 

Penyuluhan remaja tentang pernikahan 
usia dini 
Sasaran remaja putra dan putri 

100%   100% Bidan Desa 
Dinas Kesehatan 
Depag 

Penyuluhan bahaya minuman keras, obat-
oabt terlarang, dan narkotika 
 

 100%  100% Pemdes 
Kepolisian 
Dinas kesehatan 
Kesbangpolimas 
kejaksaan 

Pelatihan kader kesehatan 

Voume 25 orang 

100%  100%  Dinas kesehatan 

Bidan Desa 

Transport petugas kesehatan  50 % 50 % 50 % 50 % Dinas Kesehatan 
Bidan Desa 

Pengadaan ambulance desa 
1 unit 

  100 %  Pemdes 
Dinas kesehatan 

Pengasapan nyamuk   100 %   Dinas Kesehatan 

Pertemuan PPKBD 100 100 100 100 Puskesmas 

Refrees dan sosialisasi Kgiatan Bina 
Keluarga 

100 100 100 100 UPT badan KKB 
dan PA 

Bantuan pelayanan IUD + MOW 100 100 100 100 UPT badan KKB 
dan PA 

Pertemuan Rutin FKD 100 100 100 100  

Pembiayaan kesehatan bagi lansia yg 
tidak punya BPJS 

100 100 100 100  

Pengadaan Peralatan kesehatan 50 50 50 50 Dinas Kesehatan 
Bidan Desa 

 

 

Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup 

 

Kondisi perkampungan di desa Pucungwetan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten 

Wonosobo saling berdekatan terbagi dalam 5 dusun yakni Dusun Pandak kidul, dusun 

Kalimangli, dusun Pandak lor , dusun Wonosari dan dusun Pucungwetan. Pada bab II 

dokumen RPJM Desa ini terdapat peta pemukiman warga desa Pucungwetan. Dalam peta 

itu dapat terlihat perumahan warga desa Pucungwetan yang berdekatan antara satu 

dengan lainnya.  

 

Untuk menjaga kesehatan lingkungan pemukiman, pemerintah desa Pucungwetan 

berencana membangun sarana pembuangan air limbah komunal dan pembangunan Bank 



Sampah, untuk mewujudkan lingkungan desa yang bersih dan sehat. Sebagai daya 

dukung tata lingkungan, pemerintah desa Pucungwetan juga merencanakan 

pembangunan infrastruktur senderan jalan dan jalan lingkungan. 

 

Selain itu, pembangunan bidang lingkungan lain yang direncanakan dalam jangka 

panjang adalah penghijauan di kawasan lahan pertanian untuk menjaga ekosistem dan 

lingkungan agar tidak mudah longsor, serta pembangunan kawasan sumur resapan untuk 

pemenuhan kebutuhan air bersih buat warga.  

 

Sementara pogram lingkungan yang berkaitan dengan program kesehatan yang 

direncanakan untuk dibangun adalah penanaman tananaman obat keluarga di setiap 

rumah warga. Selain untuk menambah asri lingkungan, program ini juga diharapkan 

bermanfaat sebagai obat-obatan herbal. 

 

Matrik 4.5 

Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup 

 

Program Kegiatan Target Keluaran Kinerja Mitra 

2016 2017 2018 2019 

Pembangunan SPAL Volume 2x 1m x 

500m 

100% 
   

DPU & DPRD 

Sosialisasi dan penanaman obat 

keluarga 

 
100% 

 
100% Dinaskesehatan 

Pembangunan senderan jalan 

(sepanjang 500 m) 

50% 
 

50% 
 

DPU & DPRD 

Pembangunan BANK SAMPAH dan 

pengolahan sampah (5 unit / Kelompok) 

50% 
 

50% 
 

DPU & Badan 

Lingkungan 

Hidup 

Pengadaan alat pengolahan sampah (5 

Unit) 

 
50% 

 
50% DPU & Badan 

Lingkungan 

Hidup 

Pengadaan alat pengangkut sampah 
   

100% Badan 

Lingkungan 

Hidup 

Penghijauan lahan pertanian (320,5 Ha) 
  

50% 50% Perhutani 

Pembangunan jalan lingkungan (Panjang 

2,5 m x 150 m) 

   
100% DPU & DPRD 



Pembangunan jalan lingkungan (Panjang 

2 m x 300 m) 

 
100% 

  
DPU & DPRD 

Pembuatan sumur resapan air hujan (4 

blok @ 5 titik) 

 
50% 25% 25% DPRD & 

Dishutbun 

Pelatihan pengolahan sampah 50 % 50 % 50 % 50 %  

Pembuatan bak Air Bersih ( 4 ) 50 % 50 % 50 % 50 % PDAM 

 

 

Pembangunan Bidang Infrastuktur Desa 

 

Pembangunan infrastruktur di desa, sebagian telah masuk dalam perencanaan 

pembangunan pada bidang-bidang yang lebih spesifik sebagaimana tersebut pada 

paparan diatas. Namun demikian, secara khusus pemerintah desa Pucungwetan 

berencana melakukan pembangunan sarana dan prasarana secara (infrastruktur) dalam 

kurun waktu 2016-2019 mendatang. 

 

Selain pembangunan beragam jalan desa, rencana pembangunan infrastruktur lainnya 

di desa Pucungwetan  adalah pembangunan masjid (lanjutan), pembanguna gedung 

serbaguna, sarana penerangan jalan, senderan tanah lapang desa, pembanguna gerbang 

desa, dan pavingisasi halaman SD Pucungwetan I dan 2. 

    

Matrik 4.6 

Pembangunan Bidang Infrastruktur Desa 

 

Program Kegiatan Target Keluaran Kinerja Mitra 

2016 2017 2018 2019 

Pembangunan dan pemeliharaan jalan 

desa ( jln antar dukuh, jln lingkungan 

dukduh, jalan lingkungan rt,RW jalan 

kelompok RT/RW ) 

100 100 100 
 

DPU & DPRD 

Aspal jalan desa sepanjang 1,2 Km 
 

30% 30% 40% DPU & DPRD 

Senderan jalan desa (890 m) 
 

50% 50% 
 

DPU & DPRD 

Lanjutan Pembangunan masjid (1 unit) 25% 25% 25% 25% Masyarakat 

Pembangunan Gedung serba guna (1 

unit) 

  
50% 50% DPU & DPRD 



Penerangan jalan lingkungan (6 titik) 
  

100% 
 

PLN & 

Kementerian 

ESDM 

Penambahan tiang listrik/PAL ( 12 unit) 
 

50% 
 

50% PLN 

Pembuatan Gapura Desa (4 unit) 
 

30% 30% 40% DPU 

Rehab lapangan sepak bola (senderan 

panjang 110 x 3 m) 

  
50% 50% DPU & DPRD 

Penerangan jalan makam 
 

100% 
  

Warga 

     
Warga 

Pavingisasi halaman gedung sanggar 

belajar 

 
100% 

  
Warga 

Perawatan sarana air bersih 100% 100% 100% 100% Warga 

Pembangunan talud pengaman jalan  100 100 100  

Pembangunan senderan jalur utama 

jl.kalimangli 3x ( p.51x2,5 m) 

 50% 50% 50% PU 

Pembangunan drainase jalur utama 

kalimangli  2x ( P.215x40 cm t.60 cm ) 

  50% 50% PU 

Pembangunan Gorong2 jalur utama 

kalimangli  2x( p.10 m) 

  50% 50% PU 

Pembangunan Senderan rt03/02  3x ( 

P.30x2.5m) (p.15x1.5 m)(P.18X2M) 

  50% 50% PU 

Pembangunan Drainasee rt 03/02 2x ( 

p.225x50 cm) (p.12x40 cm) 

  50% 50% PU 

Pembangunan Rabat beton rt03.02 1x 

(p.245x2.5m) 

  50% 50% PU 

Pembangunan gorong2 rt03/02 2x ( P.8 

m) 

     

Pembangunan rolak jalan usaha tani 

rt04/02 1x (p.1075x2m)  

     

Pembangunan betonisasi rt04/02 2x 

(p.78x1.5m ) (p.10x 2m) 

     

Pembangunan rolak jalan rt01/01 1x( 

p.132x2 ) 

     

Pembangunan gorong2 rt01/01 1x(p.11 

m) 

     

Pembangunan drainase rt01/01 1x 

(p33x40cm) 

     

Pembanguan senderan rt01/01 1x (P9x2 

m) 

     

Pembanguan spal rt01/01 2x(P21x3 m) 

(15x3m ) 

     



Pembangunan rolak jalan rt 02/01 1x 

(P.80x2m ) 

     

      

 

Pembangunan Bidang Sosial 

 

Pemerintah desa Pucungwetan  tidak hanya merencanakan pembangunan dalam 

bidang sarana fisik semata, namun juga berencana melakukan pembangunan dalam 

bidang non fisik dalam bidang sosial. 

 

 

Ragam pembangunan bidang sosial itu adalah; 1) pemugaran rumah warga miskin, 2) 

Penambahan lahan makam, 3) Bantuan bagi warga penyandang disabilitas, 4) 

Pemberian santunan bagi keluarga duka, dan 5) Pelatihan bagi organisasi 

kemasnyarakatan karang taruna desa. 

 

Matrik 4.7 

Pembangunan Bidang Sosial 

 

Program Kegiatan Target Keluaran Kinerja Mitra 

2016 2017 2018 2019 

Pemugaran Rumah tak layak huni/ 

miskin 

100% 100% 100% 100% Pemdes, Dinas 

Sosial, 

Bapermasdes 

Penambahan /pengadaan lahan Makam 

(0.4 Ha) 

    100%   Masyarakat 

Bantuan kepada anak penyandang 

disabilitas dan lansia 

100% 100% 100% 100% Dinas sosial 

Santunan kepada keluarga duka 100% 100% 100% 100% Masyarakat 

Pelatihan bagi Karangtaruna Desa 

/Kelompok pemuda 

100% 100% 100% 100% Dinas Sosial 

Pembanguna jamban keluarga bagi 

keluarga RTM 

100 100 100 100 Dinas Sosial 

Bantuan sembako kepada RTM      

 

 



Pembangunan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan 

 

Desa Pucungwetan memiliki potensi  kesenian tradisional dan tradisi ruwat bumi sebagai 

kekayaan kebudayaan masyarakat desa Pucungwetan. Potensi kesenian tradisional tari 

kuda kepang dan lengger  akan dikembangkan dalam jangka panjang melalui berbagai 

rencana pembangunan yang melibatkan pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo. 

Melalui kebudayaan ini, diharapkan dapat membantu peningkatan pendapatan daerah 

sekaligus sebagai upaya pelestarian kebudayaan di desa Pucungwetan. 

 

Beberapa rencana pembangunan kebudayaan di desa Pucungwetan itu adalah; 1) 

Pembinaan kelompok kesenian anak-anak dan dewasa 2) Pengadaan perangkat alat 

kesenian, dan 3) Penyelenggaraan tradisi sedekah bumi. 

 

 

 

 

Matrik 4.8 

Pembangunan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan 

 

Program Kegiatan Target Keluaran Kinerja Mitra 

2016 2017 2018 2019 

Promosi kesenian melalui media sosial 
   

100% Disparta 

Sedekah bumi 100% 100% 100% 100% Masyarakat 

Pelestarian Budaya Jawa ( Pengadaan 

Pakaian Adat Jawa ) 

 
50% 50% 

 
Diparta 

Pembinaan kelompok kesenian dan 

olahraga 

100% 100% 100% 100% Pemdes, 

Diparta, Dikpora 

Penambahan alat kesenian dan olahraga 

(7 unit) bagi kelompok di dukuan 

50 % 30% 30% 40% Masyarakat 

Rehab makam keramat / petilasan ( 4 ) 

buah  

50% 50 % 50 % 50 %  

 

 

10) Pembinaan Kemasyarakatan 
 



Pada bidang pembinaan kemasyarakatan, pemerintah desa Pucungwetan berencana 

melakukan berbagai program pelatihan dan penguatan kapasitas organisasi 

kemasyarakatan di tingkat desa agar organisasi kemasyarakat di tingkat desa itu bisa 

menjadi mitra desa dalam pembangunan desa Pucungwetan.  

 

Program Kegiatan Target Keluaran Kinerja Mitra 

2016 2017 2018 2019 

Pelatihan Badan Permusyawaratan Desa 100% 100% 100% 100% BPD 
Bapermasdes 

Pembinaan terhadap lembaga lebaga desa 100% 100% 100% 100% Bapermasdes 

 

Pelatihan bagi kader-kader desa melalui 
ragam kegiatan 

100% 100% 100% 100%  

 

11) Pemberdayaan masyarakat. 
 

Dalam bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa Pucungwetan merencanakan 

program untuk memperkuat partisipasi warga dalam perencanaan, implementasi dan 

pengawasan pembangunan desa. Karenanya dalam bidang pemberdayaan, beberapa 

kegiatan yang akan dilakukan adalah; 1) pelatihan perencanaan pembangunan berbasis 

partisipasi warga, 2) pendidikan politik warga, 3) Pelatihan monotoring dan evaluasi 

pembangunan,  dan pembentukan forum warga 

 

Program Kegiatan 

Target Keluaran Kinerja 
Mitra 

2016 2017 2018 2019 

Pelatihan perencanaan pembangunan 

desa berbasis partisipatif 

  100% 100% 100% Bapermasdes 

Pendidikan politik warga 100% 100% 100% 100% Kesbanglinmas 

Pelatihan monitoring dan evaluasi 

pembangunan 

100% 100% 100% 100% Pemer dan Bapeda 

Pembentukan forum warga   100%     Bapermasdes 

 

12) Legislasi Desa. 
 

Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun mendatang, pemerintah desa Pucungwetan 

bersama Badan Permusyawaratan Desa berencana menerbitkan beragam peraturan 

desa yang terkait dengan pembangunan desa. Proses legislasi ini akan disusun sesuai 

dengan kewenangan desa menurut Undang undang Desa No 6/2014 dan peraturan 

lainnya, misal kewenangan dan pelimpahan kewenangan dari pemerintah supradesa 

(pemerintah kabupaten Wonosobo) 



 

Program Kegiatan Target Keluaran Kinerja Mitra 

2016 2017 2018 2019 

Keputusan Kepala Desa tentang 
Pembentukan Tim Penyusun Rencana 
Kerja Pembangunan Desa 

100% 100% 100% 100% Pemer dan 
Hukum 

Peraturan Desa tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Desa 
Pucungwetan Revisi Tahun 2016-2019 

100%    Pemer dan 
Hukum 

Peraturan Desa tentang Rencana Kerja 
Pembangunan desa 

100% 100% 100% 100% Pemer dan 
Hukum 

Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik 
Desa 

 100%   Pemer dan 
Hukum 

Peraturan terkait yang disesuaikan 
dengan kebutuhan desa dan sesuai 
dengan kewenangan desa 

100% 100% 100% 100% Pemer dan 
Hukum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




