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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) 

mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM 

Desa) dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) kepada Pemerintahan Desa. 

RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 

(enam) tahun, dan RKP Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa berlaku dalam 

jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJM Desa dan RKP Desa merupakan dasar dalam 

pembangunan desa dengan tujuan melakukan upaya peningkatan kualitas hidup dan 

kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. 

 Pada pasal 78 UU desa menjabarkan tujuan pembangunan desa 

adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas 

hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan 

kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan 

potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan 

secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan. Penyelenggaraan pembangunan desa 

dilakukan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan 

kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.  

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan pembangunan desa secara optimal 

maka dibutuhkan perumusan rencana pembangunan secara terpadu. Rencana 

pembangunan ini penting guna mewujudkan kepastian pencapaian tujuan 

pembangunan sebagaimana dirumuskan dalam visi misi pembangunan desa. 

Rencana pembangunan desa diperlukan untuk menilai kinerpa pemerintahan 

dan pembangunan desa yang mana hal ini sangat penting dalam rangka 

mempercepat dan mengoptimalkan perubahan masyarakat desa menuju 

keadaan yang lebih sejahtera, mandiri dan berkeadilan. 

Oleh sebab itu telah terjadi perubahan paradigma pembangunan yang semula 

hanya menunggu arahan dari atas (Pemerintah) kini menganut pola Botton Up 

Planning. Artinya aktivitas pembangunan mulai dari tahapan perencanaan, 

pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi seluruhnya harus mengedepankan 

partisipasi masyarakat. Maka saat ini Perencanaan partisipatif menjadi 

kebutuhan mendasar dalam rangka proses pembangunan. Perencanaan 

partisifatif juga bermanfaat menjamin keberlanjutan program pembangunan 



 

 
 

Perdes Nomor  03 Tahun 2019 ‖ RPJM-Desa Mattabulu 2019-2024 

 
2 

dimana hasil-hasil pembangunan itu sendiri ditujukan bagi kesejahteraan 

Masyarakat. 

Efektivitas pembangunan dalam mengatasi berbagi permasalahan guna 

merespon kebutuhan dan menjawab tantangan perkembangan masyarakat 

ditentukan sejauh mana proses pembangunan dapat meningkatkan kapasitas 

desa mencapai kemandirian dan kesejahteraan, karena sebahagiaan besar 

penduduk berada diperdesaan. 

Perencanaan partisifatif merupakan sebuah model perencanaan pembangunan 

yang dimulai dari tingkat komunitaas, yakni masyarakat local tingkat desa / 

kelurahan yang mengikutsertakan segenap warga tanpa terkecuali dengan cara 

langsung, sistematik, musyawarah, demokratis dan terbuka, mulai dari 

edentifikasi masalah, penilaian kebutuhan, penggalian potensi, penyusunan 

solusi alternative, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. 

Sebagai Dokumen Rencana Pembangunan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) 

tahun ini maka RPJM Desa harus disusun secara tepat sesuai dengan aspirasi 

keadaan dan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan demikian, proses 

menggali gagasan dan aspirasi masyarakat serta menemukenali potensi, 

masalah dan penentuan tindakan, yang akan dirumuskan menjadi RPJM Desa 

yang merupakan tahapan dan kegiatan yang sangat penting. Dari proses itulah 

yang menghasilkan semua kegiatan yang dibutuhkan untuk penyusunan RPJM 

Desa. 

Proses dan tahapan penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud tersebut 

dilakukan dengan kegiatan yang meliputi : 

A. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa 

B. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan daerah 

C. Pengkajian keadaan desa 

D. Penyusunan rancangan RPJM Desa 

 

1.2. LANDASAN HUKUM 

Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Desa Mattabulu 

didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain : 

a. Undang-Undang No. 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 
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b. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4437); 23/2014 

c. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

d. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 

Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan 

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 114 Tahun 2014 

Tentang Pedoman Perencanaan Desa 

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 

tentang Standar Pelayanan Minimal Desa; 

i. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No. 07 tahun 2006 tentang Alokasi 

Dana Desa (ADD) Kabupaten Soppeng; 

j. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No. 03 Tahun  2007 tentang 

Pedoman, Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; 

k. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No. 06 Tahun 2007 tentang Badan 

Permusyawaratan Desa; 

l. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No. 05 Tahun 2010 tentang 

Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa; 

m. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No. 7 Tahun 2010 tentang Sumber 

Pendapatan Desa; 

n. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No. 08 Tahun 2010 tentang 

Kerjasama Desa; 

o. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis 

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana 

Kerja Pemerintah Desa. 

 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Desa (RPJM-Desa) 

Mattabulu Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng secara khusus mempunyai 

Maksud dan tujuan sebagai berikut : 

1. Maksud  
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Maksud Penyusunan RPJMDesa ini adalah tersedianya dokumen RPJMDesa 

Mattabulu Kecamatan Lalabata sebagai : 

a. Penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Desa Terpilih 

b. Pedoman dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Desa yang 

tertuan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa); 

c. Pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (Stakeholder) 

pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; 

d. Bahan kajian bagi pemerintah daerah baik kabupaten, provinsi maupun 

pemerintah pusat dalam proses perencanaan pembangunan; 

e. Dasar untuk evaluasi kinerja pembangunan Desa Mattabulu 6 tahun 

kedepan  

2. Tujuan 

Tujuan penyusunan RPJMDesa ini adalah : 

a. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat dan keadan setempat; 

b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap 

program pembangunan desa; 

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

d. Menumbuhkembangkan serta mendorong peran serta masyarakat dalam 

pembangunan di desa; 

e. Sebagai pedoman dalam menyusun RKP Desa sehingga menjamin 

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta 

monitoring  dan evaluasi;  

f. Sebagai ruang interaksi antara masyarakat dan pemerintah supra desa; 

Maksud dokumen ini disusun yaitu untuk memberikan pegangan 

atau pedoman bagi Pemerintah Desa tentang kegiatan-kegiatan 

pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka menengah, yakni 

selama 6 (enam) tahun ini sesuai periode Kepala Desa saat ini yaitu tahun 

2019-2024. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah ini 

memuat visi, misi dan program strategis yang akan dilaksanakan oleh 

Kepala Desa dalam menjalankan Pemerintahan Desa selama masa 

jabatannya. 

 

1.4. Sistematika 

RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 

(enam) tahun, dan RKP Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa berlaku 
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dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJM Desa dan RKP Desa merupakan 

dasar dalam pembangunan desa dengan tujuan melakukan upaya peningkatan 

kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan 

masyarakat desa. 

Bab I .  Pendahuluan 

1.1.  Latar Belakang 

1.2.  Landasan Hukum 

1.3.  Maksud dan Tujuan  

1.4.  Sistemetika RPJM Desa 

         Bab II.  Keadaan Umum dan Masalah Pembangunan Desa. 

2.1   Pemerintahan Desa dan Lembaga Masyarakat Desa 

a. Pemerintahan Desa 

1) Sejarah Desa dan Peta Desa 

2) Pemerintah Desa 

3) Badan Permusyawaratan Desa 

     b. Lembaga Masyarakat Desa 

1) Lembaga Pemberdayaan masyarakat Desa (LPMD) 

2) Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) 

3) Rukun Warga dan Rukun Tetangga 

4) Karang Taruna 

    c. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) 

 2.2 . Kondisi Geografi dan Demografi 

 a. Luas, Batas Wilayah dan letak geografis Desa 

 b. Keadaan Iklim 

 c. Topografi 

 d. Pola Penggunaan lahan 

 e. Kependudukan 

                  2.3.  Kondisi Sumberdaya Desa 

a. Kondisi Sumberdaya Alam 

 b. Kondisi Sumberdaya Manusia 

 c. Kondisi Sumberdaya Pembangunan 

 e. Kondisi Sumberdaya Sosial Budaya 

                  2.4.  Masalah-Masalah dalam Pembangunan Desa 

a. Masalah yang terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa 

b. Masalah yang terkait dengan Pembangunan Desa 
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c. Masalah yang terkait dengan Pembinaan Kemasyarakatan 

d. Masalah yang terkait dengan Pemberdayaan Masyarakat 

e. Masalah yang terkait dengan Kebencanaan 

BAB III.  Arah Kebijakan Pembangunan Desa 

3.1. Visi dan Misi Kepala Desa 

3.2. Tujuan dan Sasaran 

3.3. Program dan Kegiatan Pembangunan Desa 

BAB IV.  Arah Kebijakan Keuangan Desa 

4.1. Arah Kebijakan Pendapatan Desa 

4.2. Arah Kebijakan Belanja Desa 

BAB V.  Penutup 
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BAB II 

KEADAAN UMUM DAN MASALAH PEMBANGUNAN DESA 

 

2.1. Kondisi Pemerintahan Desa dan Lembaga Masyarakat Desa 

A. Pemerintahan Desa 

1. Peta Desa dan Sejarah Desa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yang melatar belakangi terbentuknya Desa Mattabulu adalah  Desa Bila 

dilebur menjadi kelurahan Bila dan Lingkungan Cirowali dijadikan Desa 

Persiapan, jadi pada tahun 1988 terjadi pemekaran Desa Yaitu Kelurahan Bila 

dimekarkan menjadi Desa Persiapan yang pada saat itu dipimpin oleh Bapak 

Camba Hatti  yang terdiri dari 2 Dusun Yakni Dusun Cirowali dan Dusun 

Teppoe, Pada tahun 1989 Desa Persiapan sudah Defenitif dan tetap dipimpin 

oleh Bapak Camba Hatti sampai dengan tahun 1992. Pada tahun 1992-1997  

dipimpin oleh Bapak ABBAS HIMA dengan melalui penunjukan langsung Oleh 

Bapak Buapti Soppeng saat itu, Pemilihan  Desa ke II sesuai dengan peraturan 

yang berlaku maka pemilihan Kepala Desa diadakan dengan cara penunjukan 

Langsung Oleh Masyarakat namun Bapak Abbas Hima Merupakan Putra 

Tunngal Dan Calon tunggal Desa Mattabulu yang memenuhi syarat, jadi Bapak 

Abbas Hima terpilih kembali atau Dua Periode yaitu 1997-2001. 

Kemudian pada Tahun 2001-2006 dipimpin oleh Bapak ANDI SYAMSU 

RIJAL Pemilihan Desa Ketiga yaitu Bapak ANDI Syamsu Rijal namun belum 

selesai masa jabatnnya karena sesuatu hal maka diganti Pelaksana Tugas 

Sementara oleh sekdes (Surnaeni) Mulai bulan April 2006 sampai dengan 

Desember 2006. Dengan berakhirnya masa jabatan Sekdes diadakan lagi 

pemilihan Kepala Desa Ke empat Pada Tahun 2007-2012 yang dipimpin oleh 
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Bapak YUNUS. Pada Tahun 2013-2018 Pemilihan Kepala Desa ke Lima Desa 

Mattabulu dipimpin Oleh Bapak JUMALDI Bakri,S.Sos dan terpilih kembali 

untuk kedua kalinya yaitu periode 2018-2024. 

2.  Struktur Organisasi Pemerintah Desa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel : Staff Pemerintah Desa berdasarkan spesifikasi jabatan dan tugas pokok; 

No. Nama Jabatan Tugas pokok dan Fungsi  (Tupoksi) 

1 JUMALDI 

BAKRI,S.Sos 

Kepala Desa 

 

Tugas Pokok; 

Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, 

melaksanakan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan 

masyarakat. 

Fungsi; 

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, 

seperti tata praja Pemerintahan, 

KEPALA DESA 

JUMALDI BAKRI,S.Sos 

SEKRETARIS DESA 

ABDUL KADIR 

 

KAUR 

KEUANGAN 

 

ROSLINA,S.Sos 

KAUR 

TATA  USAHA 

DAN UMUM 

MASTURA,S.Pd 

KAUR 

PERENCANAAN 

 

ARINAL,SE 

KASI 

PEMERIN-TAHAN 

 

SUDARMIN 

KASI 

KESEJAHTERAAN 

 

RUDI HARTONO 

KASI 

PELAYANAN 

 

ROSMINI 

KEPALA DUSUN TEPPOE 

MAUPE 

KEPALA DUSUN CIROWALI 

ABDUL RAHMAN 
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penetapan peraturan di desa, pembinaan 

masalah pertanahan, pembinaan 

ketentraman dan ketertiban, melakukan 

upaya perlindungan masyarakat, 

administrasi kependudukan, dan penataan 

dan pengelolaan wilayah. 

2. Melaksanakan pembangunan, seperti 

pembangunan sarana prasarana 

perdesaan, dan pembangunan bidang 

pendidikan, kesehatan. 

3. Pembinaan kemasyarakatan, seperti 

pelaksanaan hak dan kewajiban 

masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial 

budaya masyarakat, keagamaan, dan 

ketenagakerjaan. 

4. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas 

sosialisasi dan motivasi masyarakat di 

bidang budaya, ekonomi, politik, 

lingkungan hidup, pemberdayaan 

keluarga, pemuda, olahraga, dan karang 

taruna. 

5. Menjaga hubungan kemitraan dengan 

lembaga masyarakat dan lembaga lainnya. 

 

2 ABDUL KADIR Sekretaris 

Desa  

 

Tugas Pokok;   

Bertugas membantu Kepala Desa dalam 

bidang administrasi pemerintahan. 

Fungsi: 

Melaksanakan urusan ketatausahaan, 

meliputi: 

1. Melaksanakan urusan tata naskah.  

2. Administrasi surat menyurat dan 

ekspedisi, dan 

3. Pengelolaan arsip. 

 

Melaksanakan urusan umum, meliputi: 

1. Penataan administrasi Kepala Desa dan 
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Perangkat Desa. 

2. Penyediaan prasarana Kepala Desa dan 

Perangkat Desa. 

3. Penyediaan prasarana kantor desa. 

4. Penyiapan rapat-rapat. 

5. Pengadministrasian aset dan 

inventarisasi. 

6. Penyiapan kegiatan perjalanan dinas, dan  

7. Pelayanan umum. 

 

Melaksanakan urusan keuangan, meliputi: 

1. Pengurusan administrasi keuangan. 

2. Pengadministrasian sumber-sumber 

pendapatan dan pengeluaran. 

3. Verifikasi administrasi keuangan, dan  

4. Administrasi penghasilan Kepala Desa, 

Perangkat Desa, BPD, dan lembaga 

pemerintahan desa lainnya. 

5. Melaksanakan urusan perencanaan, 

meliputi: 

6. Menyusun rencana anggaran pendapatan 

dan belanja desa. 

7. Menginventarisir data-data dalam rangka 

pembangunan. 

8. Melakukan monitoring dan evaluasi 

program, serta  

9. Penyusunan laporan. 

 

3 ROSLINA,S.Sos Kepala Urusan 

Keuangan  

 

Tugas dan Fungsi; 

1. Pengurusan administrasi keuangan. 

2. Pengadministrasian sumber-sumber 

pendapatan dan pengeluaran. 

3. Verifikasi administrasi keuangan, dan  

4. Pengadministrasian penghasilan Kepala 

Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga 

pemerintahan desa lainnya. 

5. Menerima, menyimpan, 

menyetorkan/membayar, 
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menatausahakan, dan 

mempartanggungjawabkan penerimaan 

pendapatan desa dan pengeluaran 

pendapatan desa dalam rangka 

pelaksanaan APBDesa. 

4 MASTURA,S.Pd Kepala Urusan 

Umum Dan 

Tata Usaha 

 

Tugas dan fungsi; 

1. Melaksanakan urusan tata naskah. 

2. Pengelolaan administrasi surat menyurat 

dan ekspedisi. 

3. Pengelolaan arsip desa. 

4. Penataan administrasi Kepala Desa dan 

Perangkat Desa. 

5. Penyediaan prasarana Kepala Desa dan 

Perangkat Desa. 

6. Penyediaan prasarana kantor. 

7. Penyiapan rapat-rapat. 

8. Pengadministrasian aset dan 

inventarisasi. 

9. Penyiapan kegiatan perjalanan dinas, dan 

10. Pelayanan umum. 

 

5 ARINAL,SE Kepala Urusan 

Perencanaan 

 

Tugas dan Fungsi; 

1. Menyusun rencana anggaran pendapatan 

dan belanja desa. 

2. Menginventarisir data-data dalam rangka 

pembangunan. 

3. Melakukan monitoring dan evaluasi 

program, serta  

4. Penyusunan laporan. 

 

6 SUDARMIN Kepala Seksi 

Pemerintahan 

 

Kepala seksi bertugas 

membantu Kepala Desa 

sebagai pelaksana tugas 

operasional. 

 

Fungsi; 

1. Melaksanakan manajemen tata praja 

pemerintahan. 
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2. Menyusun rancangan regulasi desa. 

3. Pembinaan masalah pertanahan. 

4. Pembinaan ketentraman dan ketertiban. 

5. Pelaksanaan upaya perlindungan 

masyarakat. 

6. Pengelolaan administrasi kependudukan. 

7. Penataan dan pengelolaan wilayah, serta  

8. Pendataan dan pengelolaan Profil Desa. 

 

7 RUDI HARTONO Kepala Seksi 

Kesejahteraan 

 

Kepala seksi bertugas 

membantu Kepala Desa 

sebagai pelaksana tugas 

operasional. 

 

Fungsi; 

1. Melaksanakan pembangunan sarana 

prasarana perdesaan. 

2. Pembangunan bidang pendidikan, 

kesehatan, dan 

3. Sosialisasi dan motivasi masyarakat di 

bidang budaya, ekonomi, politik, 

lingkungan hidup, pemberdayaan 

keluarga, pemuda, olahraga, dan karang 

taruna. 

8 ROSMINI Kepala Seksi 

Pelayanan 

 

Kepala seksi bertugas 

membantu Kepala Desa 

sebagai pelaksana tugas 

operasional. 

 

Fungsi; 

1. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi 

terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban 

masyarakat. 

2. Meningkatkan upaya partisipasi 

masyarakat, dan 

3. Pelestarian nilai sosial budaya 

masyarakat, keagamaan, dan 

ketenagakerjaan. 
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10 ABDUL RAHMAN Kepala Dusun 

Teppoe  

 

Tugas;  

Kepala Dusun bertugas membantu Kepala 

Desa di bidang penyelenggaraan 

pemerintahan desa, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan 

dan pemberdayaan masyarakat di 

wilayahnya. 

 

Fungsi; 

a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban. 

b. Pelaksanaan upaya perlindungan 

masyarakat. 

c. Pembinaan Mobilitas kependudukan. 

d. Penataan dan pengelolaan wilayah. 

e. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di 

wilayahnya. 

f. Melaksanakan pembinaan 

kemasyarakatan dalam meningkatkan 

kemampuan dan kesadaran masyarakat 

dalam menjaga lingkungannya, dan 

g. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan 

masyarakat dalam menunjang kelancaran 

penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan. 

11 MAUPE Kepala Dusun 

Teppoe 

 

Tugas;  

Kepala Dusun bertugas membantu Kepala 

Desa di bidang penyelenggaraan 

pemerintahan desa, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan 

dan pemberdayaan masyarakat di 

wilayahnya. 

 

Fungsi; 

h. Pembinaan ketentraman dan ketertiban. 

i. Pelaksanaan upaya perlindungan 

masyarakat. 

j. Pembinaan Mobilitas kependudukan. 

k. Penataan dan pengelolaan wilayah. 

l. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di 
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wilayahnya. 

Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan 

dalam meningkatkan kemampuan dan 

kesadaran masyarakat dalam menjaga 

lingkungannya, dan 

Melakukan upaya-upaya pemberdayaan 

masyarakat dalam menunjang kelancaran 

penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan. 

 

3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

 

 

  

 

 

 

 

 

Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

 

Tugas dan Fungsi Anggota BPD 

Tugas Anggota BPD 

1. Menggali aspirasi masyarakat 

2. Menampung aspirasi masyarakat 

3. Mengelola aspirasi masyarakat 

4. Menyalurkan aspirasi masyarakat 

5. Menyelenggarakan musyawarah BPD 

6. Menyelenggarakan musyawarah Desa 

7. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa 

8. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa 

antar waktu 

9. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa 

10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa 

11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan 

lembaga Desa lainnya 
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KETUA 

ARIDE,S.Sos 

SEKRETARIS 

SUKARNO,S.Pd 

BENDAHARA 

SYAMSUL 

BAKHRI 

SEKSI PEMERINTAHAN 
 

 MUHAMMAD 

  ARZAK,S.Pd 

 NURDIN,S.Pd.I 

 

SEKSI KESRA 

 RUSTAM.T,S.Ag 

 ASTUTY,A.Md.Keb. 

 

13. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan 

Fungsi Anggota BPD 

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa 

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa 

3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa 

 

B. LEMBAGA MASYARAKAT DESA 

1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa ( LPMD ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau (LPMD) mempunyai 

tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan 

swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan 

pembangunan. 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa  (LPMD) dalam melaksanakan 

tugasnya mempunyai fungsi : 

1. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam 

pembangunan;penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan 

masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

2. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada 

masyarakat penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan 

pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif ;penumbuh 

kembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong 

royong masyarakat; danpenggali, pendayagunaan dan pengembangan 

potensi sumber daya alam seta keserasian lingkungan hidup.  
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 Sejarah Terbentuknya LPMD Desa Mattabulu 

LPM dideklarasikan pada tanggal 21 Juli 2000 melalui forum 

Musyawarah Temu LKMD Tingkat Nasional di Bandung yang diikuti 

oleh para utusan LKMD se Indonesia yang hadir dengan membawa 

mandat penuh dari provinsinya masing-masing untuk  mempelajari, 

menelaah dan membuat kesepakatan-kesepakatan nasional tentang 

keberadaan lembaga sosial kemasyarakatan yang sesuai dengan 

kebutuhan  masyarakat di desa / kelurahan. 

Dalam forum Musyawarah Temu LKMD Tingkat Nasional tersebut 

akhirnya terjadi kesepakatan Nasional yang dikenal dengan 

DEKLARASI BANDUNG memuat 2 (dua) hal yang sangat fundmental 

yakni : 

1. Merubah nama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa / Kelurahan 

(LKMD/K) menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). 

2. Terbentuknya Asosiasi LPM secara nasional dengan diawali 

terbentuknya Dewan Pimpinan Pusat (DPP LPM). 

 

 Tugas dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

(LPMD). 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau (LPMD) mempunyai 

tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, 

menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan 

dan mengendalikan pembangunan. 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa  (LPMD) dalam 

melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :  

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam 

pembangunan; penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan 

kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada 

masyarakat, penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan 

pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif; 

penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta 

swadaya gotong royong masyarakat; dan penggali, pendayagunaan 

dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian 

lingkungan hidup.  
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2) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) 

 Tim Penggerak PKK Desa Mattabulu mempunyai tugas membantu 

Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan 

peningkatan kesejahteraan keluarga. 

Tugas Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan meliputi : 

menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan, sesuai dengan basil 

Rakerda Kabupaten/Kota;melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang 

disepakati;menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK 

Dusun/Lingkungan, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan 

kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;menggali, 

menggerakan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya 

keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan 

kebijaksanaan yang telah ditetapkan;melaksanakan kegiatan 

penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan 

bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera; 

mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan 

program kerja;berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang 

berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan;membuat 

laporan basil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan 

tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK 

setempat; melaksanakan tertib administrasi; danmengadakan konsultasi 

dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.Tim 

Penggerak PKK Desa/Kelurahan dalam melaksanakan 

tugasnya  mempunyai fungsi: 

a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan 

mampu melaksanakan program PKK; dan 

b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan 

pembimbing Gerakan PKK. 

 

3) Rukun Warga ( RW ) dan Rukun Tetangga ( RT ) 

Desa Mattabulu Kecamatan Lalabata terbagi menjadi 4 RW dan 8 RT, 

tersebar dalam 2 Dusun, RT/RW mempunyai tugas membantu Pemerintah 

Desa  dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersentuhan 

langsung dengan masyarakat. 
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RT/RW dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi: 

pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan 

lainnya;pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar 

warga;pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan 

mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan penggerak 

swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya. 

Berikut daftar nama Dusun, Nama Kepala Dusun, dan RW / RT nya: 

NO NAMA DUSUN 
NAMA 

RW 
NAMA 

NAMA 

RT 
NAMA RT 

1 

 

CIROWALI 

 

01  

 

02 

FAHRI 

 

ABIDEN 

001 

002 

001 

002 

SODDING 

ARIFIN 

BUDIRMAN 

SULFIKAR 

2 TEPPOE 01 

 

02 

KAMARUDDIN 

 

MUH. ALITANG 

001 

002 

001 

002 

BACO DAWARU 

KURSIAH 

LABENNU 

LAERAH 

 

4) Karang Taruna   

Karang Taruna Desa Mattabulu mempunyai tugas menanggulangi berbagai 

masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik 

yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi 

generasi muda di lingkungannya. 

Karang Taruna dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi: 

penyelenggara usaha kesejahteraan sosial; penyelenggara pendidikan dan 

pelatihan bagi masyarakat; penyelenggara pemberdayaan masyarakat 

terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu 

dan terarah serta berkesinambungan; penyelenggara kegiatan 

pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya; 

penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung 

jawab sosial generasi muda; penumbuhan dan pengembangan semangat 

kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat 

nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan 

tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis 
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produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala 

sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya; 

penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi 

penyandang masalah kesejahteraan sosial; penguatan sistem jaringan 

komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor 

lainnya; penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang 

aktual; pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, 

penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan 

penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif 

dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat 

terlarang (narkoba) bagi remaja. 

Kegiatan yang sudah dilaksanakan Karang Taruna antara lain : 

1. Pelatihan kelompok usaha ekonomi produktif pemuda.  

2. Pelaksana kegiatan dalam rangka Menyemarakkan HUT RI. 

3. Berpartisipasi pada setiap pelaksanaan kegiatan di desa. 

4. Pelaksana kegiatan hari besar islam. 

 

5) Badan Usaha Milik Desa ( BUMDES ) 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang 

dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat 

perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. 

BUMDesmerupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai 

lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). 

Selain itu BUMDes juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak 

pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan 

pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari 

keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal kepasar. 

Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU No. 32 tahun 2004 jo. UU No. 23 

tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 6 tahun 2014 tentang 

Desa serta PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa. Dalam UU No. 32 tahun 

2004 juncto UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada 

Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa, “Desa dapat mendirikan badan usaha 

milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. 

Dalam pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 tahun 

2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDes diartikan sebagaimana 
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yang berbunyi : Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut 

BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/ didirikan oleh pemerintah desa 

yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah 

desa dan masyarakat. 

 Pendirian BUMDes juga didasari oleh UU No. 6 tahun 2014 tentang 

Desa dalam Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi, “Desa dapat mendirikan 

Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes,” dan ayat (2) yang 

berbunyi, “BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan 

kegotongroyongan,” dan ayat (3) yang berbunyi, “BUMDesa dapat 

menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.4Potensi 

yang dimiliki BUMDes sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa 

dalam memberikan kesejahteraan masyarakat desa sendiri. Agar rakyat 

pedesaan dapat mengembangkan potensi, sehingga tidak dirugikan dan 

lebih diuntungkan, maka diperlukan arus balik dalam pemerataan 

sumber daya alam dan kebijakan. 

 BUMDes Desa Mattabulu diberi nama “BUM-Des PADA ATI” makna 

pemberian nama PADA ATI dalam bahasa bugis yang berarti SEHATI, 

adalah sebuah harapan agar dalam pengelolaan Bumdes kedepan 

masyarakat Desa Mattabulu satu hati dalam menggerakkan 

perekonomian warga desa dan dapat berkontribusi dalam penambahan 

Pendapatan Asli Desa (PAD). 

 BUMDes PADA ATI Desa Mattabulu didirikan pada tanggal 20 Oktober 

2015 dengan unit usaha bergerak dibidang usaha Simpan Pinjam dan 

sampai sekarang mulai memperluas unit usaha lain seperti Unit Usaha 

Sewa Moleng, Unit Usaha Tabung Gas Elpiji, Unit Usaha Saprodi, Unit 

Usaha Coffe & Barber Shop dan Unit Usaha Kerajinan Rotan. 

 Susunan Pengurus BUMDes PADA ATI Desa Mattabulu : 

Komisaris : KEPALA DESA MATTABULU 

Ketua/Direktur : ARIDE,S.Sos 

Sekretaris                 : SULFIKAR 

Bendahara    : YULIANI 

 

 

Pengawas :  

Ketua : MUHAMMAD ARZAK,S.Pd 
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Anggota : ARINAL 

Ketua Unit   : 

Usaha Simpan Pinjam : MULIANI 

Usaha Moleng  : ARINAL 

Usaha Tabung Gas Elpiji : NURFADILLA 

Usaha Saprodi  : HASLINDA 

Usaha Coffe & Barbershop  : MARE 

Usaha Kerajinan Rotan  : ABDUL ASIS  

  

2.2. Kondisi Geografi  dan Demografi 

1. Keadaan Geografis Desa  

a. Luas Wilayah  

Luas wilayah Desa Mattabulu adalah 5000 Ha (50 km2) yang terdiri dari 

lahan pemukiman, lahan pertanian perkebunan, sebagian untuk objek 

wisata alam. Sebagaimana wilayah tropis, Jarak pusat desa dengan ibu 

kota kabupaten yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat kurang 

lebih 12 km. Kondisi prasarana jalan poros desa berupa jalan aspal 

dengan kondisi rusak parah mengakibatkan waktu tempuh 

menggunakan kendaraan bermotor mencapai kurang lebih 45 menit. 

Sedangkan jarak pusat desa dengan ibu kota kecamatan yang dapat 

ditempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 10 km. Kondisi ruas 

jalan poros desa yang dilalui juga berupa jalan aspal dengan kondisi 

rusak parah mengakibatkan waktu tempuh menggunakan kendaraan 

bermotor mencapai kurang lebih 45 menit. Desa Mattabulu merupakan 

wilayah paling potensial untuk usaha Kehutanan, Perkebunan dan 

Pariwisata. Hal tersebut didukung oleh kondisi geografis Desa. 

Berdasarkan kondisi desa ini maka akan dijabarkan permasalahan, 

potensi, hingga daftar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 

(RPJMDes) yang diprogramkan untuk 6 (enam) tahun. 

Desa Mattabulu merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan 

Lalabata Kabupaten Soppeng, Terletak kurang lebih antara 4° 21' 48," 

LS dan 119° 49' 10," BT - 4° 22' 00" 119°49'15 BT.  

Secara administratif, wilayah Desa Mattabulu memiliki batas sebagai 

berikut :  

Sebelah Utara    : Desa Pesse  

Sebelah Selatan  : Desa Umpungeng  
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Sebelah Timur   : Kelurahan Bila  

Sebelah Barat   : Kabupaten Barru  

 

b. Keadaan Iklim  

Sebagaimana wilayah tropis, Desa Mattabulu mengalami musim 

kemarau dan musim penghujan dalam tiap tahunnya. Rata-rata 

perbandingan musim penghujan lebih besar daripada musim kemarau, 

hal itu disebabkan karena wilayah yang masih hijau dengan vegetasi 

serta masuk dalam wilayah Hutan Lindung. Pada saat musim hujan 

kondisi sebagian wilayah desa mattabulu rawan terjadi longsor dan 

pada saat musim kemarau persediaan air sangat berkurang, rawan 

terjadi kebakaran hutan. 

 

c. Topografi 

Secara umum keadaan tofografi desa mattabulu adalah daerah dataran 

tinggi dan perbukitan. 

 

d. Pola Penggunaan Lahan 

Secara umum penggunaan lahan di desa mattabulu sangat bergantung 

kepada kehidupan sosial dan ekonomi serta potensi yang dimiliki oleh 

desa tersebut. 

Berdasarkan mata pencahariannya, desa dan penggunaan lahan dapat 

di klasifikasikan seperti berikut : 

a) Sawah  

1. Sawah Teknis : - 

2. Sawah ½ Teknis :     12 Ha. 

3. Sawah Tada Hujan :       1 Ha. 

b)  Tanah bukan sawah 

1. Tegal/Ladang :    326 Ha. 

2. Pemukiman :      65 Ha. 

3. Perkebunan :    358 Ha. 

4. Hutan : 4.207 Ha.  

5. Lainnya :      31 Ha.  

 

 

e. Kependudukan 

Jumlah Penduduk Desa Mattabulu pada tahun 2018 sebesar 

1690 jiwa, terdiri dari 858 jiwa laki-laki dan 832 jiwa perempuan. 
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Tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 0,23% dalam tiga 

tahun terakhir. Tingkat kepadatan penduduk, di Desa Mattabulu rata-

rata sebesar 33 jiwa per Km2. Adapun penyebaran penduduk perdusun 

dari tahun 2018 sebagai berikut :  

 

Tabel 1.1 

Perkembangan Jumlah  Penduduk Desa Mattabulu Per Dusun 

Tahun  2018 

Nama 

Dusun 

Tahun 2018 

KK L P J M L 

Cirowali 215 413 417 830 

Teppoe 231 445 415 860 

J M L 446 858 832 1690 

 

 

Tabel 1.2 

Perkembangan Jumlah Penduduk Desa Menurut Kelompok Umur 

Tahun 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabel 1.3 

Struktur Mata Pencaharian Penduduk 
 

Jenis Mata Pencaharian Tahun 2018 

PNS 5 

Tenaga Medis 5 

Petani 355 

Buruh Tani 65 

Pedagang 42 

Peternak 57 

Tukang Kayu 22 

Tukang batu 45 

Tukang jahit 6 

Sopir 21 

Kelompok 

Umur 

Tahun 2018 

L P JML 

0-10 135 139 274 

11-20 188 160 348 

21-30 119 108 227 

31-40 162 123 285 

41-50 99 105 204 

51-60 56 78 134 

61 keatas 97 119 216 

JUMLAH 858 832 1690 
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2.3. Kondisi Sumber Daya Desa 

A. Kondisi Sumber Daya Alam 

No Uraian Sumber Daya Alam Volume Satuan 

  Lahan     

  Lahan Persawahan 13  Ha 

  Lahan Perkebunan ± 358 Ha 

  Lahan Pemukiman/Pekarangan ±  65 Ha 

  Lahan Tegal/Ladang ±  326 Ha 

  Lahan Hutan  ± 4.207 Ha 

  
* sebagian besar merupakan Kawasan Hutan 

lindung     

  * di manfaatkan untuk Tanaman Pohon Pinus     

  
* dimanfaatkan sebagai Destinasi Pariwisata 
Alam ±  14  Ha 

        

  Sungai     

  
Sungai untuk keperluan sumber mata air 
/Perpipaan bagi Masyarakat     

  Sungai dimanfaatkan untuk tempat hidup ikan     

  
Sungai dimanfaatkan sebagai pengairan bagi 

persawahan     

          

  Air Terjun 2 Bh 

  

Air terjun di Desa Mattabulu direncanakan 

akan dijadikan Destinasi Wisata yang terdapat 
di dua titik lokasi yaitu :     

  * Air terjun Lamelle     

  * Air terjun Lembah Sunyi     

          

  Batu Kali     

  

* Material ini terdapat disepanjang Aliran 

Sungai yang ada Didesa   Mattabulu yang 
biasanya di manfaatkan Warga Masyarakat 
dalam Pelaksanaan Pembangunan      

          

        

 

 

B. Kondisi Sumber Daya Manusia 

No Uraian Sumber Daya Manusia (SDM) Jumlah Satuan 

1 Penduduk dan keluarga     

  a. Jumlah Keluarga 450 keluarga 

  b. Jumlah penduduk Laki-laki 859 Orang 

  c. Jumlah penduduk perempuan 832 Orang 

2 Sumber penghasilan utama penduduk 
 

  

  a. Petani 325 Orang 
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  b. Pedagang 20 Orang 

  c. PNS 6 Orang 

  d. Tukang Kayu 22 Orang 

  e. Tukang Batu 42 Orang 

  f. Tukang Jahit 6 Orang 

  g. Guru 12 Orang 

  h. Bidan 3 Orang 

  i.Pensiunan/Veteran 3 Orang 

  j. Supir 19 Orang 

  k. Buruh 70 Orang 

3 
Penduduk berdasarkan latar belakang 
pendidikan 

 
  

  a. Lulusan S-2 1 Orang 

  b. Lulusan S-1 35 Orang 

  c. Lulusan D3/S.Muda 20 Orang 

  d. Lulusan SLTA/MA 179 Orang 

  e. Lulusan SLTP/MTs 265 Orang 

  f. Lulusan SD/MI 730 Orang 

  g. Belum tamat SD 178 Orang 

  h. Belum sekolah 130 Orang 

  i. Putus SD 89 Orang 

  j. Buta Huruf 64 Orang 

        

 

C. Kondisi Sumber Daya Pembangunan 

No Uraian Sumber Daya Pembangunan Jumlah Satuan 

1 Aset prasarana umum     

  a. Jalan     

- Jalan kabupaten ± 5 Km 

  

Kondisi jalan kabupaten sudah rusak 
parah dan semakin sempit akibat 

longsor     

- Jalan (Rabat Beton) ± 4,055 Km 

  

Jalan ini dibangun melalui Dana Desa 

dan kondisinya masih baik     

  b. Jembatan 1 Unit 

  

Jembatan di Desa Mattabulu 
menghubungkan Dusun Cirowali dan 
Dusun Teppoe yang dibangun melalui 

Dana PNPM  pada Tahun 2007 dan 
kondisinya masih baik     

  c. Perpipaan dan Bak Air ±  12 Km 
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Perpipaan di Desa Mattabulu merupakan 
kegiatan yang didanai bermula dari 

adanya program PKPS-BBM, kemudian 
dilanjutkan dengan kegiatan yang 
didanai dari Anggaran Desa. Perpipaan 

ini terletak di 2 Dusun dan Tiga Titik 
(Aletellue,  Cirowali dan Teppoe )     

  d. Sumber  Mata Air Lainnya     

- 
Sumur Bor 

1 Bh 

  

Sumur Bor ini terletak di Aletellue Dusun 
Cirowali dan kondisinya masih bagus     

  

Sumur Bor ini merupakan Aset Desa 

yang dibangun melalui anggaran  Desa     

- 
Sumur Umum /sumur Timba 

7 Bh 

  

Sumur ini terletak di Dusun Cirowali 

sebanyak 2 bh dan di Dusun Teppoe 
sebanyak 5 bh dengan kondisi yang 
rusak dan perlu direhab      

  e. Drainase ± 1,5 Km 

  

Drainase  terbagi dalam berapa titik di 

Dusun Cirowali (Aletellue dan Cirowali ) 
, yang di bangun melalui dana ADD, PIK 
dan Dana Daerah     

  f. Talud   ± 81,8 M 

  

Talud ini dibangun secara bertingkat 

sebagai pengaman tanah diarea 
perkantoran yang akan longsor     

2 Aset Prasarana pendidikan     

  a. Gedung Paud 1 Unit 

  

Terletak di Aletellue Dusun Cirowali dan 
merupakan aset Desa dengan jumlah 

peserta didik 12 orang dan tenaga 
pengajarnya masih berstatus Non PNS     

  

Gedung PAUD ini dibangun dari 

Anggaran Desa .kondisi gedungnya 
masih baik,namum sarana /mobilernya 
masih kurang dan bahkan belum ada 

fasilitas listriknya     

  b. Gedung SD 3 Unit 

  

Gedung SD di Desa Mattabulu 

merupakan milik Pemerintah Daerah     

  
Pendidik yang PNS sebagaian besar 
berasal dari luar Desa Mattabulu     

- Dusun Cirowali     

* SDN 237      

  

sekolah ini memiliki siswa sebanyak 53 

orang dengan jumlah tenaga pengajar 
termasuk kepsek sebanyak 9 Orang 
yang berstatus PNS dan 2 Orang Non 
PNS     

  
Kondisi bangunan SD rusak ringan dan 
perlu direhab     

* SDN 225 Cirowali      
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sekolah ini memiliki siswa sebanyak 26 
orang dengan jumlah tenaga pengajar 

termasuk kepsek sebanyak 8 Orang 
yang berstatus PNS dan 3 Orang Non 
PNS     

  Kondisi bangunan SD ini cukup baik.     

- Dusun Teppoe     

* SDN 21 Mattabulu     

  

Terletak di Teppoe Dusun 
Teppoe,memiliki siswa sebanyak 99 
Orang dan tenaga pendidik berstatus 

PNS sebanyak 9 Orang dan Non PNS 
sebanyak 2 Orang.     

  

Konsisi gedung masih baik, tetapi 

sarana ruang belajar dan WC sekolah ini 
masih kurang sehingga siswa belajar di 
ruang perpustakaan yang disekat . Dan 

siswa sering antri untuk masuk WC     

3 Aset prasarana kesehatan     

  a. Posyandu 3 Unit 

- Dusun Cirowali     

* 

Posyandu Melati terletak di Aletellue 

Dusun Cirowali dengan jumlah kader 
sebanyak 5 Orang. Gedungnya bukan 
Gedung permanen dan lokasinya sempit     

* 

Posyandu Anggrek terletak di Cirowali 
Dusun Cirowali dengan jumlah Kader 
sebanyak 5 Orang     

- 
Dusun Teppoe 

    

* 

Posyandu Mawar terletak di Dusun 
Teppoe, jumlah kadernya 5 Orang     

  b. Poskesdes 2 Unit 

* Puskesdes  terletak di Teppoe dengan 
satu petugas Bidan yang berstatus PNS 

dan bukan warga desa setempat 
.kondisi Gedung masih baik,tetapi masih 
kurang sarananya ( lemari dan Kursi 

tunggu )dan ruang pemeriksaannya     

* Puskesdes  terletak di Cirowali Dusun 
Cirowali  dengan satu petugas Bidan 

yang berstatus PNS dan bukan warga 
Desa setempat. Kondisi Gedung rusak 
ringan (atapnya Bocor ) dan masih 

kurang sarananya ( lemari dan kursi 
tunggu ) dan ruang pemeriksaannya     

  c. Pustu 1 Unit 

  

Puskesmas Pembantu (Pustu ) terletak 
di Cirowali Dusun Cirowali. Petugas 

kesehatannya 1 Orang yang berstatus 
PNS dan bukan warga Desa setempat. 
Kondisi gedung  sedang rusak ringan 

(atapnya Bocor ) dan ruang tempat 
pemeriksaannya masih kurang     

  

Gedung Pustu merupakan aset 

Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng 
    



 

 
 

Perdes Nomor  03 Tahun 2019 ‖ RPJM-Desa Mattabulu 2019-2024 

 
28 

        

4 Kelompok Usaha Ekonomi Produktif     

- 

a. Jumlah kelompok usaha yang 

produktif 2 Kelompok 

  Kelompok ternak Cirowali     

  Kelompok Tani Aletellue     

- 

b. Jumlah kelompok usaha yang Tidak  

Produktif 3 Kelompok 

  Kelompok Wanita Tani      

  
Kelompok Jahit Menjahit Aletellue Dusun 
Cirowali     

  Kelompok Kerajinan tangan Cirowali     

        

5 Aset berupa modal      

  a. Aset Modal Ke Bumdes     

  

Penyertaan Modal Desa ke  BUMDes  

sejak tahun 2015 hingga sekarang  

    

378.489.960  Rupiah 

        

        

 

D. Kondisi Sumber Daya Sosial Budaya 

No Uraian Sumber Daya Sosial Budaya Jumlah Satuan 

  GOTONG ROYONG     

        

  Melakukan Pembersihan jalanan 50-100 Orang 

  

Pembersihan jalanan dilakukan secara 
rutin setiap minggu di dua dusun yaitu 

teppoe pada hari senin dan dusun 
cirowali pada hari Jumat, bila tidak ada 
sesuatu hal yang menjadi halangan. 

Pemanfaatannya  adalah untuk 
keamanan dan memperlancar 
transportasi. 

    

        

  Pemindahan atau Pendirian rumah 100-150 Orang 

  

Pada saat ada warga  yang ingin 
memindahkan atau mendirikan rumah , 

maka diumumkanlah dimesjid agar 
semua warga mendengar berita 
sehingga mereka secara sukarela 

datang untuk bergotong royong     

        

  Pesta Perkawinan ± 200 Orang 

  

Dilakukan pada saat ada warga yang 

ingin mengadakan acara pernikahan 
.maka biasanya tetangga atau kerabat 
bekerja sama untuk mempersiapkan 

makanan ,membuat panggung dan 
pelaminan. Sekaligus menjadi ajang 
silaturrahim agar dapat menumbuhkan 

sikap keluargaan     
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Acara Aqiqah ataupun selamatan 
rumah baru ± 200 Orang 

  

Acara tersebut hampir sama tujuan dan 
maksud acara perta perkawinan.Hal ini 
dilakukan sebagai wujud syukur atas 

limpahan rezeki yang didapat sekaligus 
berbagi dengan para tetangga dan 
kerabat     

        

  

Acara Pattaungeng /Mattudang 

Tudangeng 400- 500  Orang 

  

Acara ini dilakukan satu kali dalam 
setahun.biasanya sekitar Bulan 

September atau Oktober. Acara ini 
merupakan acara terbesar karna bukan 
hanya warga masyarakat setempat yang 

hadir, namum warga dari Dusun 
maupun Desa lain turut berpartisipasi. 
Acara ini bertujuan untuk memupuk 

kebersamaan dan pelestarian tradisi dan 
budaya yang ada dalam masyarakat     

          

        

 

2.4. Masalah – Masalah dalam Pembangunan Desa 

1. Masalah-masalah terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan 

Pelayanan Desa di Desa Mattabulu 

a. Kualitas SDM Aparatur Pemerintah Desa masih perlu ditingkatkan 

sesuai dengan tuntutan dinamika, perubahan dan kebutuhan. 

b. Penyelenggaraan Administarasi pemerintahan desa belum optimal. 

c. Ketersediaan sarana dan prasarana dalam sistem pelayanan umum 

masih kurang.  

d. Kesejahtreaan Aparatur Desa masih perlu di tingkatkan. 

2. Masalah-masalah terkait Pembangunan Desa 

a. Pengelolaan Sumber Daya Alam desa belum dikelola secara maksimal 

b. Sarana dan prasarana bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial 

belum maksimal. 

3. Masalah-masalah terkait pembinaan Kemasyarakatan Desa 

4. Masalah-masalah terkait Pemberdayaan Masyarakat 

a. SDM lembaga kemasyarakatan desa masih perlu pelatihan dan 

bimbingan tekhnis. 

c. Pengelolaan sumber daya alam belum dikelola secara maksimal oleh 

masyarakat. 

d. Lemahnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam setiap 

pembangunan. 
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e. SDM Aparatur Desa dan Lembaga kemasyarakatan belum 

melaksanakan tupoksi sesuai dengan peraturan dan perundang-

undangan.  

5. Masalah-masalah terkait kebencanaan 

a. Sarana dan prasarana penanggulangan bencana belum maksimal. 

b. Sarana informasi kebencanaan/peta daerah rawan bencana belum 

tersedia. 

c. Posko penanggulangan bencana belum tersedia 
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BAB III 

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA 

3.1. Visi dan Misi Kepala Desa 

3.1.1. Visi  

 Berdasrkan analisis terhadap kondisi objektif dan potensi yang dimiliki Desa 

Mattabulu dengan mempertimbangkan kesinambungan pembangunannya, maka visi 

Desa Mattabulu Tahun 2018-2024 adalah sebagai berikut : 

TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BERTANGGUNG JAWAB, JUJUR, 

ADIL DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. 

Visi tersebut memiliki 4 (empat) pokok pikiran yang diuraikan sebagai berikut : 

 Bertanggung Jawab, yaitu Pemerintah senantiasa memberikan pelayanan 

kepada masyarakat yang berkaitan dengan kebutuhan dan tuntutan dalam 

rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat. 

 Jujur, yaitu suatu sikap dan kondisi dimana pemerintah berupaya semaksimal 

mungkin untuk mewujudkan semua program dan rencana kegiatan yang telah 

dibuat. 

 Adil, yaitu suatu kondisi dimana pemerintah dalam memberikan pelayanan 

tidak hanya untuk golongan tertentu tetapi seluruh lapisan masyarakat yang 

berkepentingan. 

 Kesejahteraan Masyarakat, yaitu mewujudkan cita-cita dan harapan 

bersama dalam rangka tercapainya kecukupan kebutuhan masyarakat lahir 

maupun batin (sandang, pangan, papan, agama, pendidikan, kesehatan dan 

rasa aman) 

3.1.2. Misi 

Untuk mewujudkan visi tersebut maka upaya yang hendak dijalankan dalam 

rumusan misi sebagai berikut : 

1. Mewujudkan pemerintahan yang bertanggungjawab, jujur dan adil 

2. Meningkatkan profesionalisme dan manajemen aparat desa. 

3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat  

4. Mendorong tumbuhnya perekonomian desa mattabulu yang berdaya saing di 

bidang pertanian/perkebunan, pariwisata, usaha kecil menengah serta  

mengoptimalkan peran BUMDesa sebagai pilar perekonomian desa. 

5. Memberikan fasilitas yang memadai kepada insan pendidik dalam rangka 

mendorong kemajuan pendidikan di desa mattabulu. 
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6. Mengupayakan pembangunan sarana dan prasarana olahraga dalam rangka 

meningkatkan kreativitas dan bakat para pemuda. 

7. Membina dan mengembangkan budaya lokal dalam rangka memeperkaya 

budaya bangsa. 

3.2.  Tujuan dan Sasaran  

a. Untuk mencapai misi 1, yaitu “Mewujudkan pemerintahan yang 

bertanggungjawab, jujur dan adil” maka tujuan dan sasaran pembangunan 

tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :  

 Menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik (good governance), 

berdasarkan demokratisasi, transparansi dan mengutamakan pelayanan 

kepada masyarakat dengan sasaran antara lain :  

a. Meningkatnya pelayanan bidang pemerintahan dengan memeberikan 

pelayanan yang prima; 

b. Meningkatnya penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, 

efektivitas dan efisien dalam perencanaan, penganggaran, 

penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.  

c. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dan menggunakan 

sumberdaya yang tersedia secara optimal; 

b. Untuk mencapai misi 2, yaitu “Meningkatkan profesionalisme dan manajemen 

aparat desa” maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2019-2024 yang 

akan dilaksanakan adalah : 

 Meningkatkan kemampuan SDM aparatur desa dalam melaksanakan 

tupoksinya serta mampu menjalankan pemerintahan desa secara baik dan 

terarah, dengan sasaran antara lain : 

a. Meningkatnya kemampuan dan kinerja aparatur desa dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya; 

b. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan desa; 

c. Untuk mencapai misi 3, yaitu “Meningkatkan kesejahteraan masyarakat” maka 

tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2019-2024 yang akan dilaksanakan 

adalah :  

 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa mattabulu yang lebih baik 

dan lebih terarah, dengan sasaran antara lain :  

a. Meningkatnya peran serta masyarakat di bidang pembangunan. 

b. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap pelaksanaan 

pemerintahan desa. 
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c. Tersedianya lapangan kerja di desa sehingga masyarakat tidak lagi 

meninggalkan desanya. 

d. Meningkatnya pembangunan Infrastruktur di bidang pendidikan, 

kesehatan dan ekonomi di desa mattabulu. 

d. Untuk mencapai misi 4, yaitu “Mendorong tumbuhnya perekonomian desa 

mattabulu yang berdaya saing di bidang pertanian/perkebunan, pariwisata, 

usaha kecil menengah serta  mengoptimalkan peran BUMDesa sebagai pilar 

perekonomian desa”. maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2019-

2024 yang akan dilaksanakan adalah : 

 Meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan serta meningkatkan 

hasil pemasaran dalam arti luas dengan sasaran antara lain : 

a. Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura 

yang berdaya saing tinggi. 

b. Meningkatnya hasil produksi di bidang perkebunan, kehutanan, 

peternakan. 

c. Meningktnya aset pemasaran hasil produksi tanaman pangan, 

hortikultura, perkebunan, kehutanan dan peternakan 

 Meningkatkan penguasaan keterampilan dan pembinaan para pelaku 

usaha kecil menengah, usaha pariwisata dan Pengelolaan Bumdes. 

a. Meningkatnya usaha di sektor pariwisata.  

b. Meningkatnya keterampilan masyarakat dalam mengelola dan 

mengembangkan usaha kecil menengah. 

c. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan unit 

usaha Bumdes. 

d. Meningkatnya pendapatan asli desa melalui kegiatan usaha Bumdes. 

e. Meningkatnya unit usaha Bumdes sebagai wadah penggerak ekonomi 

desa.   

e. Untuk mencapai misi 5, “ Memberikan fasilitas yang memadai kepada insan 

pendidik dalam rangka mendorong kemajuan pendidikan di desa mattabulu ” 

maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2019-2024 yang akan 

dilaksanakan adalah : 

 Meningkatkan kualitas SDM insan pendidik agar memiliki kecerdasan dan 

daya saing yang lebih baik dengan sasaran antara lain : 

a. Tersedianya sarana dan prasarana perangkat pembelajaran yang lebih 

baik bagi insan pengajar. 
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b. Meningkatnya kegiatan pemberdayaan untuk insan pendidik melalui 

pelatihan dan bimbingan. 

 Meningkatkan pembangunan srana dan prasarana pendidikan di desa 

mattabulu dengan sasaran antara lain : 

b. Tersedianya gedung PAUD di setiap dusun di desa mattabulu. 

c. Meningkatnya peranserta masyarakat dalam rangka pembangunan 

sarana prasarana pendidikan di desa mattabulu.    

f. Untuk mencapai misi 6, “Mengupayakan pembangunan sarana dan prasarana 

olahraga dalam rangka meningkatkan kreativitas dan bakat para pemuda” 

maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2019-2024 yang akan 

dilaksanakan adalah : 

 Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana olah raga sebagai 

wadah untuk mengembangkan bakat para pemuda di desa dengan sasran 

antara lain : 

a. Meningkatnya pembangunan sarana prasarana olah raga yang memadai. 

b. Tersedianya gedung multi fungsi yang dilengkapi dengan berbagai 

fasilitas untuk kegiatan olah raga. 

c. Meningkatnya peran pemuda dalam memajukan olah raga. 

g. Untuk mencapai misi 7, “Membina dan mengembangkan budaya lokal dalam 

rangka memeperkaya budaya bangsa ” maka tujuan dan sasaran 

pembangunan tahun 2019-2024 yang akan dilaksanakan adalah : 

 Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan budaya lokal setempat 

sebagai wadah dalam rangka pelestarian nilai-nilai kearifan budaya lokal 

untuk memperkaya budaya bangsa, dengan sasaran yaitu : 

a. Meningkatnya pembinaan kelompok adat, kelompok pemuda dan 

masyarakat tentang pentingnya mengembangkan dan melestarikan 

budaya lokal. 

b. Meningkatnya pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap 

pelestarian budaya lokal. 

c. Meningkatnya aktualisasi adaptasi sejarah dan nilai budaya lokal dalam 

kehidupan masyarakat.   

3.3 Program dan Kegiatan Pembangunan Desa 

Program pembangunan Desa Mattabulu dirumuskan secara komprehensif dalam 

rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama 6 

(enam) tahun kedepan. Program pembangunan desa dirumuskan menurut 
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urusan pemerintahan dengan mengkaitkan pada misi pembangunan desa yang 

akan dilaksanakan selama tahun 2019-2024  yaitu sebagai berikut : 

 

1. Program dan Kegiatan untuk Penyelenggaraan Pemerintah Desa 

a. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur desa  

b. Program peningkatan sumber daya aparatur pemerintahan desa  

c. Program pengelolaan keuangan dan kekayaan desa  

d. Program peningkatan kualitas aset desa  

e. Program Peningkatan kualitas administrasi desa  

f. Program peningkatan penyusunan perencanaan dan pelaporan  

g. Program peningkatan pengembangan sistem informasi desa  

h. Program peningkatan siskamling  

i. Program peningkatan kerjasama antara pemerintah desa dengan lembaga 

kemasyarakatan  

2. Program dan Kegiatan untuk Pembangunan Desa 

a. Program pembangunan dan peningkatan kualitas dan kuantitas 

infrastruktur pendukung peningkatan ekonomi masyarakat  

b. Program pembangunan dan peningkatan kualitas dan kuantitas 

infrastruktur pendukung peningkatan pendidikan  

c. Program pembangunan dan peningkatan kualitas dan kuantitas 

infrastruktur pendukung derajat kesehatan masyarakat  

d. Program pembangunan dan peningkatan kualitas dan kuantitas 

infrastruktur penunjang ekonomi produktif 

e. Program pembangunan dan pengembangan Pariwisata Tingkat Desa 

3. Program dan Kegiatan untuk Pembinaan Kemasyarakatan Desa 

a. Program dan kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana olahraga 

b. Program dan Kegiatan Pembinaan SDM Pemuda 

c. Program dan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan  

d. Program dan Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan  

4. Program dan Kegiatan untuk Pemberdayaan Masyarakat 

a. Program dan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparataur Desa 

b. Program dan kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat 

c. Program Peningkatan SDM Pengurus Bumdes 

d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian Tepat 

Guna 
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5. Program dan Kegiatan untuk Penanganan Bencana 

a. Program Kegiatan Kesiapsiagaan Becana melalui kelompok siaga bencana 

b. Program Pelayanan Informasi Kebencanaan melalui Pemetaan Lokasi 

Rawan Bencana 

3.4 Strategi Pembangunan Desa 

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah 

Desa Mattabulu tahun 2019-2024, maka perlu dirumuskan beberapa strategi 

pembangunan desa. 

Strategi pembangunan Desa Mattabulu yang akan dilaksanakan selama 

tahun 2019-2024 dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1. Mewujudkan pemerintahan yang bertanggungjawab, jujur dan adil  

a. Meningkatnya pelayanan bidang pemerintahan dengan memeberikan 

pelayanan yang prima; 

 Peningkatan SDM aparatur pemerintah desa 

 Pembangunan sarana penunjang pelayanan publik 

b. Meningkatnya penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, 

efektivitas dan efisien dalam perencanaan, penganggaran, penatausahaan, 

pelaporan dan pertanggungjawaban.  

 Peningkatan SDM aparatur pemerintah desa 

 Peningkatan tata kelola administrasi desa 

 Perencanaan pembangunan desa 

c. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dan menggunakan 

sumberdaya yang tersedia secara optimal; 

 Pengembangan penggunaan teknologi informasi berbaisis komputer 

 Peningkatan SDM aparatur desa 

 Peningkatan sarana pelayanan umum 

2. Meningkatkan profesionalisme dan manajemen aparat desa. 

a. Meningkatnya kemampuan dan kinerja aparatur desa dalam melaksanakan 

tugas pokok dan fungsinya; 

 Peningkatan manajemen tata kelola pemerintah desa 

 Peningkatan penguasaan teknologi komputer aparatur desa 

 Peningkatan penghasilan tetap aparatur desa 

b. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan desa; 

 Peningkatan manajemen tata kelola pemerintah desa 

 Pengambangan kapasitas aparatur desa yang berkelanjutan    

3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat  
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a. Meningkatnya peran serta masyarakat di bidang pembangunan. 

 Peningkatan peran serta masyarakat sebagai pelaksana atau pelaku  

kegiatan pembangunan desa . 

 Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di desa.  

b. Tersedianya lapangan kerja di desa sehingga masyarakat tidak lagi 

meninggalkan desanya. 

 Pemetaan potensi yang ada di desa untuk dikelola dan 

dikembangkan oleh masyarakat. 

 Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelolah sumber daya 

yang ada di desa. 

c. Meningkatnya pembangunan Infrastruktur di bidang pendidikan, kesehatan 

dan ekonomi di desa mattabulu. 

 Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan Anak 

Usia Dini (PAUD) 

 Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan seperti: Poskesdes, 

Posyandu Pustu. 

 Peningkatan infrastruktur bidang ekonomi   

4. Mendorong tumbuhnya perekonomian desa mattabulu yang berdaya saing di 

bidang pertanian/perkebunan, pariwisata, usaha kecil menengah serta  

mengoptimalkan peran BUMDesa sebagai pilar perekonomian desa. 

a. Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang 

berdaya saing tinggi. 

 ketersediaan benih unggul dan sarana produksi 

 Pembinaan SDM kelompok tani yang berkelanjutan  

 Pengembangan dan penggunaan mesin dan alat pertanian 

b. Meningkatnya hasil produksi di bidang perkebunan, kehutanan dan 

peternakan. 

 Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan petani  

 Penerapan pemupukan secara berimbang dengan pupuk majemuk 

dan organik 

 Optimalisasi penggunanaan alat dan mesin pertanian 

 Peningkatan dan perluasan hijauan ternak 

 Peningkatan pengetahuan dan keterampilan peternak dengan 

magang, study banding dan demplot 

c. Meningktnya aset pemasaran hasil produksi tanaman pangan, hortikultura, 

perkebunan, kehutanan dan peternakan 
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5. Memberikan fasilitas yang memadai kepada insan pendidik dalam rangka 

mendorong kemajuan pendidikan di desa mattabulu. 

a. Tersedianya sarana dan prasarana perangkat pembelajaran yang lebih baik 

bagi insan pengajar. 

 Peningkatan/pengadaan alat peraga edukatif untuk PAUD 

 Pembangunan sarna dan prasarana (gedung PAUD) 

b. Meningkatnya kegiatan pemberdayaan untuk insan pendidik melalui 

pelatihan dan bimbingan. 

 Peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik melalui bimbingan dan 

pelatihan. 

 Peningkatan kesejahteraan tenaga pengajar/pendidik. 

6. Mengupayakan pembangunan sarana dan prasarana olahraga dalam rangka 

meningkatkan kreativitas dan bakat para pemuda. 

 Peningkatan saranan dan prasarana olah raga milik desa (Lapangan 

dan gedung olah raga) 

7. Membina dan mengembangkan budaya lokal dalam rangka memeperkaya 

budaya bangsa. 

a. Meningkatnya pembinaan kelompok adat, kelompok pemuda dan 

masyarakat tentang pentingnya mengembangkan dan melestarikan budaya 

lokal. 

 Peningkatan pembinaan serta bimbingan untuk kelompok adat 

 Pelatihan tentang pentingnya menjaga dan melestarikan budaya 

lokal 

b. Meningkatnya pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap pelestarian 

budaya lokal. 

 Penyuluhan pentingnya pelestraian budaya lokal untuk memperkaya 

budaya bangsa 

c. Meningkatnya aktualisasi adaptasi sejarah dan nilai budaya lokal dalam 

kehidupan masyarakat. 

 Peningkatan pelaksanaan kegiatan adat istiadat dan budaya lokal 

dalam masyarakat  

 Pengembangan nilai sejarah yang erat kaitannya dengan adat 

istiadat dan budaya lokal setempat 
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BAB IV 

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA 

Berdasar permendagri nomor 20 tahun 2018, keuangan desa adalah semua hak 

dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai 

dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan 

dengan hak dan kewajiban desa tersebut, sedangkan pengelolaan keuangan desa 

adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, 

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. 

Sistem perencanaan pembangunan memiliki salah satu tujuan untuk menjamin 

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan 

pengawasan. Agar visi misi dan program yang termuat dalam dokumen Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dapat tercapai atau terealisasi 

maka memerlukan adanya dukungan penganggaran yang relevan, konsisten, dan 

signifikan. Penyusunan RPJMDesa akan menghasilkan rencana pembangunan yang 

telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dari sisi kemampuan 

penganggarannya. Kemampuan anggaran desa diperkirakan dalam bentuk pagu atau 

plafon indikatif anggaran desa, yang akan berlaku selama enam tahun kedepan. 

Mekanisme dan substansi penetapan perencanaan dikaitkan dengan penganggaran ini 

diharapkan akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan desa dalam 

rangka mencapai visi, misi, dan program pembangunan desa. Dalam penyusunan 

bagian gambaran pengelolaan keuangan desa dan kerangka pendanaan diperlukan 

pendekatan yang komprehensif dan strategis, baik dari sisi penerimaan maupun 

pengeluaran, sebab akan sangat berdampak pada penciptaan kondisi perekonomian 

yang stabil dan berkelanjutan. Sejalan dengan fungsi alokasi dan kondisi keterbatasan 

kemampuan keuangan desa yang ada, maka perlu diciptakan suatu sistem yang 

memungkinkan pemerintah desa menjadi lebih efisien, efektif dan akuntabel dalam 

merumuskan kebijakan keuangannya. Dalam rangka meningkatkan kemandirian desa, 

sudah saatnya digali semua potensi sumber daya dan modal dasar desa yang dimiliki. 

Untuk itu perlu dilakukan identifikasi yang maksimal atas potensi sumber daya 

manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya keuangan; untuk 

selanjutnya sumber daya tersebut dikembangkan menjadi pendukung utama dari 

berbagai kegiatan yang akan menghasilkan nilai tambah yang berdaya saing tinggi 

sehingga mampu mendukung kemandirian desa. Pendapatan Desa Mattabulu meliputi 

semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 

(satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pengelolaan 
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pendapatan asli desa bertujuan untuk mengoptimalkan keleluasaan desa dalam 

menggali pendanaan otonomi desa sebagai wujud tanggungjawab daerah  

RPJMDes-Desa Mattabulu Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng dalam 

melaksanakan desentralisasi. Belanja Desa, meliputi semua pengeluaran dari rekening 

desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan 

diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Pembiayaan desa meliputi semua 

penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima 

kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran 

berikutnya, terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. 

Penerimaan pembiayaan Desa mencakup sisa lebih perhitungan anggaran(SILPA) 

tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa dan 

penerimaan pinjaman. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana 

cadangan, penyertaan modal, dan pembayaran utang. Pemegang kekuasaan 

Pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa, karena jabatannya mempunyai 

kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa yang dalam 

pelaksanaannya dibantu oleh pelaksana teknis Pengelolaan keuangan desa yang 

diangkat dari perangkat desa yang ditunjuk. Kondisi kemampuan atau kapasitas 

keuangan Pemerintah Desa Mattabulu menentukan dalam upaya menghasilkan kinerja 

pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Desa Mattabulu. 

Jumlah pendapatan Desa Mattabulu tahun 2018 adalah sebesar Rp.2.623.316.680,- 

belanja desa Rp. 2.776.260359.- dengan Silpa Tahun Sebelumnya adalah Sebesar Rp. 

213.433.639,-. Dari data tersebut menunjukkan kemampuan desa untuk membiayai 

pembangunan masih diperlukan peningkatan, mengingat saat ini masih banyak yang 

perlu dilakukan pembenahan baik di bidang infrastruktur maupun yang lainnya. 

4.1. Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa 

b. Kondisi Pendapatan Desa 

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan yang merupakan hak 

desa dalam satu tahun anggaran yang akan menentukan pendapatan desa, 

dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai 

untuk setiap sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan desa meliputi 

pendapatan asli desa (PAD), pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain. 

Selama 6 (enam) tahun terakhir pendapatan Desa Mattabulu selalu mengalami 

peningkatan, dimana pendapatan desa mengalami kenaikan setiap tahunnya 

pada tahun 2018 sebesar Rp. 2.955.918.068,- Tahun 2017 sebesar Rp. 

2.623.316.680,- Tahun 2016 Sebesar Rp. 2.030.982.403,- Tahun 2015.  
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sebesar Rp. 753.630.947,- Tahun 2014 Rp. 502.436.279,- dan Tahun 2013 

sebesar Rp. 500.740.741,-. 

Anggaran diupayakan dapat memenuhi prinsip keseimbangan 

finansial, yaitu antara pendapatan dengan belanja terdapat keseimbangan 

(tidak terjadi defisit maupun surplus), namun demikian dalam beberapa 

kondisi yang cukup beralasan dan dapat dipertanggungjawabkan apabila 

terjadi defisit ataupun surplus hal tersebut dapat ditolerir.  

Dalam hal APBDes terjadi surplus (pendapatan lebih besar daripada 

belanja, sehingga terdapat surplus APBDes), maka kebijakan yang diambil 

adalah sebagai sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. Apabila 

APBDes mengalami defisit (pendapatan lebih kecil daripada belanja, sehingga 

terdapat defisit APBDes), maka kebijakan yang dapat diambil antara lain 

adalah sebagai berikut: 

1. Memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan 

anggaran pada tahun lalu. 

2. Melakukan rasionalisasi dan efisiensi belanja berdasar kriteria 

urutan prioritas urgensi dan pembiayaannya. 

Kondisi selengkapnya pendapatan Desa Mattabulu Tahun 2013 s/d 

Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel IV.1. 

Realisasi Pendapatan Desa Mattabulu Tahun 2013 s/d 2018 

Uraian  
TAHUN 

2013 2014 2015 2016   2017   2018 

Pendapatan Asli 
Desa 

206.760.000 197.080.000 47.150.000 50.429.000 437.000.000 383.675.000 

Bagian laba atas 
penyertaan modal 
Bumdes (Hasil Usaha 
Desa) 

3.500.000 3.580.000 - - - 4.555.000 

Swadaya, Partisipasi 155.000.000 150.000.000 - - -  

Gotong royong 30.000.000 30.250.000 40.800.000 50.429.000 437.000.000 376.000.000 

Lain-lain pendapatan asli 
desa yang sah 

18.260.000 13.250.000 6.350.000 - - - 

Dana Perimbangan 
Desa/Transfer 

293.970.741 305.356.279 706.520.747 1.980.553.403 2.183.196.680 2.572.243.059 

Dana Desa - - 304.348.759 689.779.000 879.464.960 1.100.200.476 

Alokasi Dana Desa (ADD) 200.320.741 206.337.011 245.351.988 907.074.403 1.280.350.620 1.447.826.689 

Bagi Hasil Pajak - 5.359.268 - 383.700.000 23.381.100 24.215.894 

Tunjangan 93.660.000 93.660.000 - - - - 

Bantuan Keuangan - - 156.820.000 - - - 

Pendapatan Lain-lain - - - 1.200.000 3.120.000 3.120.000 

Jumlah 500.740.741 502.436.279 753.630.947 2.030.982.403 2.623.316.680 2.955.918.068 

Sumber : Realisasi APBDes Mattabulu, Th. 2013 - 2018 
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h. Kondisi Pendapatan desa enam tahun kedepan  

Perkiraan pendapatan desa dalam enam tahun kedepan berdasarkan 

analisis  kecenderungan dimana pendapatan desa enam tahun terakhir selalu  

mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya, baik dari pendapatan asli 

desa, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain. 

Pendapatan asli Desa Mattabulu sebagian besar diperoleh dari hasil 

swadaya, partsispasi dan gotong royong masyarakat, ditambah dengan 

pendapatan yang berasal dari hasil usaha BUMDesa sedang untuk tanah kas 

desa sampai saat ini belum dapat menambah peningkatan pendapatan asli 

desa secara signifikan hal tersebut dikarenakan karena pengelolaannya belum 

maksimal. 

Berdasarkan realisasi pendapatan desa selama 2 tahun terakhir, maka 

pendapatan Desa Mattabulu pada tahun 2019-2024 diperkirakan akan tampak 

seperti dalam tabel berikut : 

Tabel IV.2. 

Realisasi Pendapatan Desa Mattabulu Tahun 2019 s/d 2024 

URAIAN 
TAHUN 

2019 2020 2021 2022   2023   2024 

Pendapatan 
Asli Desa 

4.000.000 5.000.000 5.500.000 6.200.000 7.100.000 9.000.000 

Pendapatan 
Transfer 

2.500.000.000 
 

2.750.000.000 
 

2.950.000.000 3.150.000.000 3.350.000.000 3.550.000.000 

Pendapatan 
Lain-lain 

2.500.000 2.550.000 2.650.000 2.750.000 2.900.000 3.000.000 

JUMLAH 2.506.500.000 2.805.050.000 2.958.150.000 3.157.950.000 3.360.000.000 3.562.000.000 

  

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran 

pendapatan desa diarahkan pada usaha optimalisasi potensi PAD dan 

penerimaan desa lainnya. Pendapatan asli Desa Mattabulu tahun 2019-2024 

diproyeksikan mengalami kenaikan rata-rata       pertahun. 

Proyeksi pendapatan desa ini termasuk Pendapatan Asli Desa bersifat 

indikatif atau sementara sehingga masih sangat mungkin untuk mengalami 

perubahan disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebijakan yang 

ada. 

 

i. Upaya dalam rangka mendorong pendapatan desa 6 tahun kedepan 

Upaya dalam rangka mendorong peningkatan pendapatan desa 

selama 6 (enam) tahun kedepan (2019-2024) diarahkan pada : 
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a. Optimalisasi Pengembangan usaha BUMDesa Pada Ati dengan prinsip non 

diskriminasi dan melindungi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) 

yang ada di desa dengan didukung perbaikan manajemen berbasis 

profesionalisme SDM. 

b. Optimalisasi pemanfaatan aset-aset desa yang potensial untuk 

dikembangkan. 

c. Peningkatan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah 

Kabupaten dalam peningkatan pengelolan dan pemanfataatan ADD, DAD 

dan BHPR. 

 

4.2. Arah Kebijakan Belanja Desa 

1. Kondisi Belanja Desa 

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum 

desa yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban desa dalam satu 

tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. 

Belanja desa dirinci menurut urusan pemerintahan desa, organisasi, program, 

kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Belanja desa 

dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan desa sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan.  

Belanja desa harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional, 

baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya 

pertanggungjawaban atas sumber-sumber pendapatan desa oleh Pemerintah 

Desa. Hal ini mengandung maksud untuk meningkatkan akuntabilitas 

perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi 

anggaran desa. Belanja desa diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan 

proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, disamping itu 

belanja desa harus memperhatikan antara urgensi kebutuhan dan 

kemampuan keuangan desa.  

Selama 6 (enam) tahun terakhir belanja desa mattabulu cenderung 

meningkat, dimana belanja desa pada tahun 2013 sebesar Rp. 500.740.741, 

tahun 2014 sebesar Rp. 502.436.279, tahun 2015 sebesar Rp. 741.244.502, 

tahun 2016 sebesar Rp. 645.455.462, tahun 2017 sebesar Rp. 2.740.315.100 

dan pada Tahun 2018 jumlah belanja menurun hal tersebut dikarenakan 

serapan anggaran tidak maksimal jumlah belanja pada tahun 2018 sebesar 

Rp. 2.712.901.022 .          
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2. Kebijakan Belanja Desa 

Belanja Desa dipergunkan dalam rangka mendanai penyelenggaraan 

kewenangan desa yang terdiri dari jenis belanja pegawai, belanja barang dan 

jasa serta belanja modal. Ada pun klasiifikasi Belanja Desa terdiri atas 

kelompok : Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Belanja 

Bidang Pembangunan Desa, Belanja bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, 

Belanja bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Belanja Tak Terduga. 

Dalam masa 6 (enam) tahun kedepan (tahun 2019 s.d 2024) estimasi 

pengelolan belanja desa sebagai berikut : 

Tabel IV.3. 

Proyeksi Belanja Desa Mattabulu Tahun 2019 s/d 2024 

URAIAN 
TAHUN 

2019 2020 2021 2022   2023   2024 

Bidang 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan 
Desa 

1.146.500.000 1.200.000.000 1.275.150.000 1.320.950.000 1.418.000.000 1.500.000.000 

Bidang 
Pembangunan 
Desa 

1.250.000.000 1.440.000.000 1.557.000.000 1.695.000.000 1.750.000.000 1.832.000.000 

Bidang 
Pembinaan 
Kemasyarakatan 
Desa 

50.000.000 55.000.000 60.000.000 67.000.000 80.000.000 90.000.000 

Bidang 
Pemberdayaan 
Masyarakat Desa 

55.000.000 57.000.000 59.000.000 65.000.000 100.000.000 125.000.000 

Bidang 
Penanggulangan 
Bencana 

5.000.000 6.000.000 7.000.000 10.000.000 12.000.000 15.000.000 

JUMLAH 2.506.500.000 2.805.050.000 2.958.150.000 3.157.950.000 3.360.000.000 3.562.000.000 

 

Formulasi kebijakan belanja desa diarahkan pada efisiensi dan efektivitas skala 

prioritas dan program strategis pembangunan Desa Mattabulu, dimana pada 

level kebijakan anggaran belanja desa dicerminkan pada proyeksi belanja desa 

yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan percepatan pembangunan. 

 

3. Kebijakan belanja desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) 

tahun kedepan (2019-2024) diarahkan pada : 

1. Program dan Kegiatan untuk Penyelenggaraan Pemerintah Desa 

a. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur desa  

b. Program peningkatan sumber daya aparatur pemerintahan desa.  

c. Program pengelolaan keuangan dan kekayaan desa.  

d. Program peningkatan kualitas aset desa.  
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e. Program Peningkatan kualitas administrasi desa.  

f. Program peningkatan penyusunan perencanaan dan pelaporan.  

g. Program peningkatan pengembangan sistem informasi desa.  

h. Program peningkatan siskamling.  

i. Program peningkatan kerjasama antara pemerintah desa dengan 

lembaga kemasyarakatan. 

j. Peningkatan kesesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan 

desa, melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fugsi 

(tupoksi) perangkat desa dalam melaksanakan kewajiban sesuai urusan 

yang ditangani 

2.  Program dan Kegiatan untuk Pembangunan Desa. 

a. Program pembangunan dan peningkatan kualitas dan kuantitas 

infrastruktur pendukung peningkatan ekonomi masyarakat.  

b. Program pembangunan dan peningkatan kualitas dan kuantitas 

infrastruktur pendukung peningkatan pendidikan.  

c. Program pembangunan dan peningkatan kualitas dan kuantitas 

infrastruktur pendukung derajat kesehatan masyarakat.  

d. Program pembangunan dan peningkatan kualitas dan kuantitas 

infrastruktur penunjang ekonomi produktif. 

e. Program pembangunan dan pengembangan Pariwisata Tingkat Desa. 

3. Program dan Kegiatan untuk Pembinaan Kemasyarakatan Desa. 

a. Program dan kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana olahraga. 

b. Program dan Kegiatan Pembinaan SDM Pemuda. 

c. Program dan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan.  

d. Program dan Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.  

4. Program dan Kegiatan untuk Pemberdayaan Masyarakat 

a. Program dan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparataur Desa. 

b. Program dan kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat. 

c. Program Peningkatan SDM Pengelola Bumdes. 

d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian Tepat 

Guna. 

5. Program dan Kegiatan untuk Penanganan Bencana 

a. Program Kegiatan Kesiapsiagaan Becana melalui kelompok siaga 

bencana. 

b. Program Pelayanan Informasi Kebencanaan melalui Pemetaan Lokasi 

Rawan Bencana. 
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c. Optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk peningkatan 

kualitas pelayanan pada masyarakat yang berdampak pada peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. 
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BAB V 

 PENUTUP 

Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk 

peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, 

kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan 

maupun indeks pembangunan manusia. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Mattabulu disingkat RPJM-Des 

ini adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun dimulai tahun 2019 

sampai dengan Tahun 2024, yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah 

kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program, disertai dengan rencana 

kerja.  

Selanjutnya dokumen RPJM-Des dijadikan rujukan dan dasar dalam 

penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan desa (RKP-Des) untuk periode 1 (satu) 

tahun yang memuat rancangan kerangka dibidang pemerintahan, pembangunan fisik, 

pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan kemasyarakatan, penanggulangan 

bencana dan kemendesakan desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan 

yang dimutakhirkan program prioritas pembangunan desa baik yang dilaksanakan 

langsung oleh pemerintah desa, pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun yang 

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat atau swadaya dan swakelola.  

Selanjutnya dengan adanya RPJM-Des yang sudah mengacu pada visi, misi, 

tujuan, sasaran yang akan dicapai selama enam tahun maka harus dapat dinikmati 

oleh seluruh masyarakat Desa Umpungeng, secara lebih merata dan berkeadilan 

sebagai bagian proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. 

Penjabaran tahunan dari dokumen RPJM-Des dalam rangka implementasi 

rencana yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) adalah 

dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB-Des). 

Untuk itu diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya, yaitu: 

1. Seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan 

pembangunan yang menjadi kewenangan desa  berkewajiban mengacu pada 

RPJM-Des Desa Mattabulu tahun 2019 – 2024 dengan penuh tanggung jawab. 

2. Forum Musrenbang Kecamatan merupakan penyesuaian program dan kegiatan 

diluar kewenangan desa yang menjadi forum yang membahas arah pembangunan 

ditingkat kecamatan dengan mengacu pada RPJM-Des yang sudah disusun dan 

ditetapkan oleh desa dan telah diselaraskan dengan Visi-Misi pemerintah di 
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tingkat kabupaten yang dijabarkan melalui program dan rencana stategis (renstra) 

SKPD. 

 Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJM-Desa Desa 

Mattabulu tahun 2019 - 2024 perlu dilaksanakan evaluasi tahunan terhadap 

pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 

rencana pembangunan. Hal-hal yang belum diatur terkait isu-isu pembangunan 

desa saat ini akan dibahas lebih lanjut melalui kajian ulang sesuai kebutuhan 

pembangunan di desa dimasa yang akan datang. 

 

Wassalamu’ Alaikum Warahmatullah Wabarakatuh 

 


