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BAB IV 

GAMBARAN UMUM DESA BUKUR 

 

4.1. Kondisi Desa 

1. Sejarah Desa 

Pada tahun 1690 telah ada keresidenan di Pekalongan yang dipimpin oleh 

seorang bupati bernama Kiyai Mandu Rejo. Meskipun demikian, di Bukur sendiri 

belum terbentuk desa administratif, dan hanya terdapat kelompok-kelompok 

(gerombol-gerombol). Siapa yang menjadi pemimpin para kelompok ini, ditentukan 

oleh kekuatan yang dimilikinya. Artinya siapa yang terkuat diantara para gerombol 

tersebut, dia diangkat menjadi pemimpin (semacam kepala suku). Pada tahun 1719, 

seorang kuat yang berasal dari Desa Kajen bernama mbah Tidar, menemukan 

gundukan tanah, dimana di atas gundukan itu terdapat dua benda yaitu sebuah buku 

(Al-quran) dan sebuah pengukur (penggaris). Karena penemuan ini dan karena 

kekuatan yang dimilikinya mbah Tidar diangkat menjadi pemimpin para gerombol 

waktu itu. penemuan buku (Kitab Suci Al-Quran) inilah yang membuat mbah Tidar 

diangkat sebagai salah satu pelopor dalam siar agama Islam, karena beliau bersama 

mbah Capang yang juga berasal dari Kajen, membantunya dalam siar agama Islam. 

Mbah Tidar sendiri sangat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Islam yang disebarkan oleh 

Ibunda Agung Siti Ambariyah
1
.  

                                                           
1
 Wawancara dengan mbah Warno, salah satu tokoh masyarakat Desa Bukur, 10 Juni 2014. 
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Sebelum terbentuk secara administratif dan menjadi desa Bukur, salah satu 

pedukuhan di Bukur yaitu Bukur III, disebut oleh masyarakat desa Bukur dengan 

nama Bukur hingga saat ini – karena di pedukuhan inilah diyakini ditemukan buku 

dan pengukur oleh mbah Tidar tersebut. Meskipun terdapat berbagai versi cerita, 

namun nama Desa Bukur itu sendiri berasal dari penggabungan dua kata yaitu Buku 

dan Ukur. Sebelum ditetapkan secara adiminstratif secara pedukuhan menjadi Bukur 

I, II, III, dan IV, masing-masing pedukuhan ini memiliki nama yang tetap digunakan 

hingga saat ini oleh penduduk Desa Bukur yaitu Bakalan untuk Bukur I, Dukuh untuk 

Bukur II, Bukur untuk Bukur III, dan Dakiran untuk Bukur IV
2
. 

Secara adminstratif sebagai sebuah desa, belum dapat dipastikan dengan tepat 

kapan waktunya, tetapi menurut beberapa sumber, dikatakan bahwa Bukur menjadi 

sebuah desa administratif ketika Belanda menguasai Pekalongan termasuk desa 

Bukur.  

Desa Bukur memiliki sebuah bendungan yang pernah dibangun oleh Belanda 

yang masih digunakan untuk pengairan hingga saat ini. Meskipun pada dituliskan 

pada bangunan bendungan tersebut bahwa bendungan itu dibangun pada tahun 1930, 

namun demikian, pembangunan bendungan telah dilaksanakan sejak tahun 1928. 

Bendungan yang ada hingga saat ini sebenarnya merupakan hasil dari pembangunan 

bendungan untuk yang kedua kalinya. Pembangunan bendungan pertama kali 

berlokasi tepat di jembatan yang menghubungkan antara Desa Bukur dengan Desa 

                                                           
2
 Idem 
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Keranggen, namun tidak dapat diteruskan pembangunannya karena fondasinya rusak 

diterjang banjir. Setelah itu dilakukan pembangunan bendungan kedua yang diberi 

nama saat ini yaitu bendungan Gembiro, yang selesai pembangunannya yaitu pada 

tahun 1933
3
. 

Terkait dengan tata kelola pemerintahan, di Desa Bukur telah terjadi lebih dari 

7 (tujuh) kali pergantian pimpinan pada pemerintahan desa. Berikut nama-nama yang 

pernah dan sedang memimpin Desa Bukur hingga saat ini
4
. 

1. Wiro Joyo   Tahun 1906 – 1915 

2. Slamet   Tahun 1942 – 1947 

3. Subari   Tahun 1948 – 1963 

4. Dasmad   Tahun 1963 – 1989 

5. Sutomo   Tahun 1990 – 1998 

6. Diyono   Tahun 1998 – 2006 

7. Eti Dwilestari  Tahun 2007 – 2013 

8. Diyono   Tahun 2013 – 2019  

 

2. Demografi 

Total penduduk Desa Bukur berjumlah 3727 jiwa. Tercatat dalam data desa, 

jumlah penduduk laki-laki 1889 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 1838 jiwa. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa persentase jumlah penduduk perempuan lebih kecil 

                                                           
3
 Idem 

4
 Arsip Pemerintahan Desa Bukur 
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yaitu 49.32% daripada persentase jumlah penduduk laki-laki yang lebih besar yaitu 

50.68%. Sedangkan Kepala Keluarga di Desa Bukur berjumlah 990 KK.  

Penduduk Desa Bukur tersebar di 4 Dusun dan kebanyakan Kepala Keluarga 

(KK) berjumlah 35.86% terkonsentrasi di Dusun Bukur I yang juga menjadi pusat 

pemerintahan atau sebagai ibukota Desa Bukur. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel 2.1. dan 2.2. di bawah ini. 

 

Tabel 4.1. 

Sebaran Jumlah Penduduk Menurut Dusun/Kaling 

 

No. Nama Dusun/Kaling 
Kepala Keluarga 

Jumlah % 
1. Bukur 1 355 37.61 

2. Bukur 2 215 21.63 

3. Bukur 3 169 17.00 

4. Bukur 4 255 25.65 

Total 994 100 

Sumber: Data Olahan (2014) 

 

Tabel 4.2. 

Sebaran Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 

Menurut Dusun/Kaling 

No. 
Nama 

Dusun/Kaling 

Laki-laki Perempuan Penduduk 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % 
1. Bukur 1 614 50 614 50 1228 32.95 

2. Bukur 2 351 48.82 368 51.18 719 19.29 

3. Bukur 3 456 53.71 393 46.29 849 22.78 

4. Bukur 4 468 50.27 463 49.73 931 24.98 

Total 1889 50.68 1838 49.32 3727 100 

Sumber: Data Olahan (2014) 

 

Dilihat dari kelompok umur, sebagian besar penduduk berada diusia produktif 

(15-59 tahun), seperti yang ditunjukkan pada diagram dibawah ini. 
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Sumber: Data Olahan (2014). 

 

Dari diagram di atas menunjukkan bahwa persentase jumlah penduduk 

terbanyak, berusia antara 15-59 tahun yaitu 2213 jiwa (59.2%), diikuti dengan 

penduduk yang berusia antara 0-14 tahun 912 jiwa (24.5%), kemudian lansia 440 

jiwa (11.8%) dan penduduk yang tidak mengisi datanya yaitu 164 jiwa (4.5%). 

Dilihat dari tingkat pendidikan, kebanyakan penduduk Desa Bukur adalah 

tamatan SD 1347 jiwa (36%), diikuti yang tidak memiliki ijazah yaitu 862 jiwa (23); 

selanjutnya mereka yang berada pada tingkat pendidikan SMP yaitu 637 jiwa  (17%); 

mereka yang belum sekolah yaitu 596 jiwa (16%); mereka yang berada pada jenjang 

pendidikan SLTA yaitu 222 jiwa (6%) dan mereka yang masuk dalam Perguruan 

Tinggi sebanyak 63 jiwa (2%). Total jumlah penduduk berdasarkan tingkat 

pendidikan dapat dilihat pada diagram berikut ini. 
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Sumber: Data Olahan (2014). 

 

Jumlah angkatan kerja Desa Bukur, sebagian besar bermata pencaharian 

sebagai  buruh tani. Lebih jauh tentang jumlah penduduk menurut mata pencaharian 

dapat dilihat pada tabel 4.5. dibawah ini. 
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Tabel 4.5. 

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian  

No. Mata Pencaharian 
Jumlah 

Satuan (Orang) % 
1. Pegawai Negeri Sipil/TNI-Polri 26 1 

2. Buruh bangunan 104 3.9 

3. Pedagang 12 0.5 

4. Petani Sendiri 1.174 43.7 

5. Buruh Tani 1.314 48.9 

6. Pengangkut 10 0.4 

7. Buruh Industri 28 1 

8. Pengusaha 12 0.5 

9. Pensiunan 7 0.3 

Total 2.687 100 

 Sumber: Data Olahan PS2 2013 

 

Sebagian besar penduduk Desa Bukur adalah pemeluk agama Islam yang 

berjumlah 3723 jiwa. Sedangkan penduduk yang lain adalah pemeluk agama Katolik 

berjumlah 4 jiwa. Kondisi tersebut ditunjang dengan sarana dan prasarana 

peribadatan yakni Mesjid yang berjumlah 2 unit, Mushola yang berjumlah 4 unit. 

Selain sarana dan prasana peribadatan, juga didukung oleh kelembagaan keagamaan 

seperti Muslimat NU, Fatayat NU. 

 

3. Keadaan Sosial dan Ekonomi 

Penduduk Desa Bukur sebagian besar bekerja sebagai buruh di luar kota. Rata-

rata tujuannya adalah ke Jakarta. Karena itu, sangat jarang menemukan laki-laki pada 

usia produktif yang berada di desa. Sebagai ciri dari masyarakat desa, maka 

hubungan kekerabatan masih terasa sangat kuat. Penduduknya sangat menghargai 

budaya asilimasi antara Jawa dan Islam misalnya nyadran. Kegiatan ini dilaksanakan 

seminggu sebelum menjelang bulan suci Ramadhan, dengan model ritual yaitu para 
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lelaki lebih dahulu membersihkan makam, selanjutnya para perempuan datang 

membawa berbagai jenis makanan, dan mereka saling bertukar makanan yang dibawa 

masing-masing. 

Meskipun hidup dengan budaya Jawa, tetapi karena berada di daerah pesisir, 

dalam menggunakan bahasa Jawa, penduduk Desa Bukur termasuk menggunakan 

bahasa Jawa jenis ngoko atau tingkatan bahasa paling rendah dalam stratifikasi 

bahasa Jawa. Dibandingkan dengan penduduk desa di pedalaman Jawa Tengah, 

penduduk Desa Bukur termasuk jenis yang terbuka, dalam berbicara mereka masih 

lebih blak-blakan, jika dibandingkan misalnya dengan penduduk Salatiga. Penduduk 

Desa Bukur memiliki kebiasaan minum teh baik pada pagi sebelum melakukan 

aktivitas ataupun sore hari setelah aktivitas dari kebun atau sawah. Pada kegiatan 

minum teh ini, penduduk Desa Bukur mempraktekan apa yang disebut demokrasi. 

Saat minum teh, setiap orang yang datang di suatu warung, boleh saling berdebat 

tentang satu topik atau isu dengan bebas tanpa mengenal batas usia di antara mereka. 

Lewat kebiasaan minum teh, penduduk Desa Bukur berembuk (bermusyawarah) 

untuk melakukan suatu kegiatan. 

Sesungguhnya, melalui kebiasaan minum teh di pagi dan sore hari, seluruh 

penduduk Desa Bukur mengetahui seluruh kejadian yang ada di desa, bahkan 

kejadian-kejadian seperti kasus korupsi yang dilakukan oleh pemerintahan desa. 

Namun demikian, menurut penuturan salah satu warga, penduduk desa seakan “tutup 

mata” dan berpura-pura tidak mengetahui apa-apa karena tiadanya motor penggerak 
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yang dapat menggerakan masyarakat desa untuk melakukan aksi menolak 

pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pemerintah desa. Hal ini, menurutnya 

karena meskipun mereka mengetahui ada yang keliru, namun karena keterbatasan 

tingkat pendidikan, dan ketiadaan pemahaman akan hukum serta tidak ada individu 

ataupun kelompok yang kritis yang bisa memberikan pemahaman hukum tersebut, 

maka masyarakat desa memilih untuk mendiamkannya. Hal ini berbeda dengan 

masyarakat desa tetangga yaitu desa Kalipancur, dimana pernah ada kejadian Kepala 

Desa diseret dan dihakimi oleh massa karena pelanggaran yang dilakukan. Hal ini 

dapat terjadi karena ada kelompok kritis yang mampu menggerakan masyarakat 

untuk bertindak. 

Penduduk Desa Bukur sebagian besar memilih menjadi buruh di Jakarta baik di 

pabrik maupun konveksi, karena meskipun desa ini berbasis pertanian, tetapi 

sebagian besar penduduk desa tidak memiliki lahan sendiri dan hanya menjadi buruh 

tani di desanya. Karena itu secara ekonomi, tingkat ketergantungan penduduk desa 

pada mereka yang bekerja di luar sangat tinggi. Itulah mengapa sangat beralasan, 

karena faktor tidak memiliki lahan untuk memperoleh penghasilan ekonomi, sehingga 

mencari pekerjaan di luar desa menjadi prioritas utama dibandingkan pendidikan.  

Sebagai desa yang berbasis pada pertanian,  maka lahan produktif desa adalah 

sekitar 183.391 Ha atau sekitar 55.06 % dari total luas wilayah desa yakni untuk 

sektor pertanian sawah dan perhutanan dengan memfokuskan pada tanaman tegak 

yaitu sengon, mahoni, dan jati; palawija seperti pisang, ubi kayu, kacang, kencur dan 
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jahe; serta tanaman untuk buah-buahan seperti nangka, rambutan dan durian. 

Sebagian besar lahan produktif desa digunakan untuk pembangunan sektor pertanian 

tegalan yang memiliki luas lahan 96.561 Ha.  

Selain pertanian, dalam meningkatkan ekonomi, penduduk Desa Bukur juga 

mengembangkan usaha pada bidang lain seperti  bengkel, warung makan, toko 

konveksi, berdagang bebek, usaha angkutan, usaha pembuatan pagar bambu, tambal 

ban, toko bangunan, persewaan sound system, dan lain-lain. Variasi usaha lain untuk 

menunjang aspek ekonomi, menunjukkan tentang variasi tingkat pendapatan 

penduduk Desa Bukur. 

 

4.2. Kondisi Pemerintahan Desa 

1. Pembagian Wilayah Desa 

Sebagai bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Pekalongan, Desa Bukur 

masuk dalam wilayah pelayanan administrasi kecamatan Bojong Kabupaten 

Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Secara astronomis terletak antara 6
0
 – 7

0
23’ 

Lintang Selatan dan 109
0
 – 109

0
71’ Bujur Timur. 

Batas wilayah Desa Bukur sebelah utara berbatasan dengan Desa Pantianom, 

sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sangkanjoyo dan Desa Salit Kecamatan 

Kajen, sebelah barat berbatasan dengan Desa Krandon Kecamatan Kesesi dan sebelah 

timur berbatasan dengan Desa Kalipancur. Berikut ini akan disajikan dalam peta 

batas-batas Desa Bukur: 
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2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa 

Sebagai sebuah organisasi pemerintahan pada tingkat desa, Desa Bukur memiliki 

struktur pemerintahan desa yang digambarkan melalui bagan berikut ini: 
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4.2. Proses Penyusunan RPJM Desa Bukur 

Setelah menerima surat dari Kecamatan Bojong, tentang pembentukan Tim 

Penyusunan RPJM Desa, Sekretaris Desa menghubungi Kepala Desa meminta 

pertimbangan beliau untuk memasukan siapa saja yang akan menjadi anggota 

dalam Tim Penyusun RPJM Desa. Berdasarkan hasil penunjukkan Kepala Desa, 

Sekretaris selanjutnya membuat SK pengangkatan Tim RPJM Desa Bukur
5
. 

Setelah pengangkatan Tim RPJM Desa dan diputuskan melalui SK, Sekretaris 

Desa yang pada saat itu dipilih menjadi Ketua Tim Penyusun tidak pernah 

melakukan komunikasi dengan Sekretaris Tim Penyusun untuk melakukan 

pertemuan ataupun sosialisasi kepada masing-masing personal tentang 

pengangkatan mereka di dalam tim. Bahkan setelah pengangkatan, Ketua Tim 

dengan inisiatifnya sendiri telah menyusun program-program apa yang akan 

diusulkan untuk didokumentasikan menjadi RPJM Desa Bukur 2014 – 2019. 

Namun, bersamaan dengan itu ada kegiatan PLPBK, dimana kegiatan ini dibantu 

oleh tim konsultan dari Salatiga, dan dalam proses penyusunan dokumen PLPBK 

serupa dengan proses penyusunan dokumen RPJM Desa yaitu diawali dengan 

penggalian potensi dan permasalahan pada tingkat basis, maka dibuat kesepakatan 

antara Ketua Tim dengan konsultan untuk ikut melibatkan mahasiswa FISKOM 

Sosiologi yang hendak magang, agar membantu desa melakukan pemetaan dan 

penggalian potensi serta permasalahan dari tingkat basis
6
 

Tim Salatiga melalui mahasiswa dan dibantu oleh Tim RPJM Desa Bukur 

juga aparatur pemerintah desa selanjutnya melakukan proses penjaringan aspirasi 

                                                           
5
 Hasil Wawancara Penulis dengan Ketua Tim Penyusun RPJM Desa Bukur 2014 – 2019 pada 

tanggal 20 Oktober 2014. 
6
 Idem  
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dengan memperhatikan prinsip partisipasi, oleh karena itu maka tahapan pertama 

yang dilakukan adalah melakukan penjaringan aspirasi dimulai dari tingkat paling 

bawah yaitu pada tingkat Rumah Tangga (RT), dengan metode Focus Disscusion 

Group (FGD). Disamping melakukan penjaringan aspirasi pada tingkat RT, untuk 

memperkuat hasil-hasil FGD, dan dalam rangka menerapkan prinsip 

pemberdayaan dan keberpihakan program pada masyarakat miskin, dilakukan 

verifikasi dengan cara melakukan survey fisik pada setiap usulan program-

program yang bersifat fisik. Setelah penjaringan aspirasi pada tingkat RT, usulan-

usulan program pada tingkat RT dibawa pada tingkat dusun dengan melibatkan 

seluruh masyarakat dari tingkat dusun, tim Salatiga melalui mahasiswa yang 

magang melakukan lagi FGD pada tingkat dusun dengan cara menyampaikan 

kembali usulan dari tiap-tiap RT. 

Sebagai bentuk dari akuntabilitas, maka usulan-usulan dari tiap-tiap RT ini, 

dipaparkan, diverifikasi kembali apakah ada usulan program yang belum sempat 

tersampaikan. Setelah itu, masyarakat pada tingkat dusun diberikan kesempatan 

untuk berembug mengenai usulan-usulan program yang diajukan, dilakukan 

seleksi usulan program mana saja yang selanjutnya diusulkan untuk menjadi 

program pada tingkat dusun. 

Usulan program pada tingkat dusun, selanjutnya dibawa dalam Musyawarah 

Desa (Musdes), dimana setiap masyarakat dari tiap-tiap dusun dipersilakan untuk 

hadir dalam penentuan prioritas program yang akan ditetapkan menjadi program-

program desa, dimana program inilah yang akan didokumentasikan menjadi 

RPJM Desa Bukur. Berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat pada tingkat 
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dusun, maka masyarakat mengirim perwakilan yaitu ketua-ketua RT, dan Kepala 

Dusun dari masing-masing RT dan dusun untuk hadir sebagai perwakilan dalam 

penentuan penetapan prioritas program. 

Penentuan skala prioritas program merupakan langkah berikut yang 

dilakukan setelah identifikasi potensi dan permasalahan yang terjadi di Desa 

Bukur. Penentuan skala prioritas program dimaksudkan minimal untuk 3 (tiga) 

hal, yaitu: (1) penentuan program-program indikatif yang dapat menjawab visi 

dan misi baik di aras desa, kabupaten, hingga nasional; (2) agar setiap program 

dapat direncanakan pembiayaannnya termasuk darimana sumber-sumber 

pembiayaan program tersebut; (3) agar setiap program yang diusulkan dari tingkat 

basis hingga dusun, benar-benar mencerminkan kebutuhan tidak saja pada skala 

basis ataupun dusun, namun lebih dari itu yaitu mencerminkan kebutuhan pada 

skala desa secara keseluruhan. 

Penentuan skala prioritas program (SKP) dilaksanakan dengan cara 

melakukan skoring menggunakan 5 (lima) indikator terkait dengan setiap usulan 

atas permasalahan yang terjadi di Bukur IV. Pemutusan melalui skoring untuk 

menentukan tiap program yang masuk dalam skala prioritas tahun pertama, kedua 

dan ketiga, didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:untuk 

infrastruktur digunakan 5 (lima) indikator yaitu dilihat pada tingkat kerusakan, 

dengan skala kerusakan sangat dengan poin 76 – 100; cukup dengan poin 51 – 75;  

rusak dengan poin 26 – 50 dan kurang dengn poin 1 – 25
7
.  

                                                           
7
 Berdasarkan hasil kesepakatan pada tingkat Desa, maka mahasiswa yang magang yang diminta 

secara langsung oleh masyarakat untuk memberikan skoring pada setiap usulan program. Hal ini 

dilakukan karena menurut mereka mahasiswa dapat lebih netral sehingga dapat memberikan 

penilaian yang obyektif, berdasarkan fakta-fakta yang ditemui selama berada di desa. 
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Selain tingkat kerusakan juga dilihat dari aspek jumah yang terkena 

dampak. Apabila jumlah yang terkena dampak berskala hingga 1 (satu)  desa atau 

lebih, maka dikategorikan sangat dengan skor tertinggi yaitu 76 – 100; kemudian 

jika yang terkena dampak hanya berkisar pada tingkat RW/Dusun maka 

kategorinya termasuk cukup dengan skor 51 – 75; jika yang mengalami dampak 

hanya pada tingkat RT maka termasuk dalam kategori berdampak dengan skor 26 

– 50; dan apabila jumlah yang terkena dampak adalah individu maka masuk 

dalam kategori kurang dengan skor 1 – 25. 

Skoring berikut adalah pada pengaruhnya terhadap kemiskinan. Apabila 

pembangunan infrastruktur masuk dalam kategori sangat berpengaruh terhadap 

kemiskinan maka skor yang diberikan adalah 76 – 100; sementara jika 

pembangunan infrastruktur ternyata hanya cukup berpengaruh terhadap 

kemiskinan maka skor yang diberikan berkisar antara 51 – 75; jika itu 

berpengaruh maka skor yang diberikan adalah 26 – 50; dan ternyata jika kurang 

berpengaruh maka skor yang diberikan adalah 1 – 25. Selain pengaruhnya 

terhadap kemiskinan, indikator berikut yang digunakan sebagai alat ukur untuk 

memberikan prioritas pada kegiatan tahunan adalah pemenuhan hak dasar. Jika 

pembangunan infrastruktur ternyata sangat memenuhi hak dasar, maka kategori 

yang diberikan adalah sangat dengan skor 76 – 100; apabila pembangunan masuk 

dalam kategori cukup memenuhi hak dasar maka kategori yang diberikan adalah 

51 – 75; apabila masuk dalam kategori memenuhi hak dasar maka skor yang 

diberikan adalah 26 – 50; dan apabila masuk dalam kategori kurang memenuhi 

hak dasar, maka skor yang diberikan adalah 1 – 25. Indikator terakhir yang 
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digunakan adalah menghambat tingkat pendapatan. Apabila pembangunan 

infrastruktur ternyata sangat menghambat tingkat pendapatan, maka skor yang 

diberikan adalah 76 – 100; apabila cukup menghambat tingkat pendapatan maka 

kategori yang diberikan adalah 51 –75; apabila hanya menghambat maka skor 

yang diberikan adalah 26 – 50; dan terakhir apabila kurang menghambat maka 

skor yang diberikan adalah 1 – 25. 

Sementara itu, untuk bidang ekonomi yaitu bantuan modal usaha dan 

penguatan kapasitas melalui pengembangan ketrampilan, indikator yang diberikan 

adalah 4 (empat) indikator, yaitu jumlah yang terkena dampak, pengaruhnya 

terhadap kemiskinan, pemenuhan hak dasar dan menghambat tingkat pendapatan. 

Pemberian skor pada keempat indikator untuk dua bidang terakhir ini sama 

dengan pada pemberian skor pada bidang infrastruktur.  

Pemberian skor ini dilakukan bersama-sama dengan kegiatan-kegiatan yang 

sama dari dusun lain (Bukur I, Bukur II dan Bukur III serta Bukur IV), dimana 

skor tertinggi dari bidang kegiatan yang sama, itulah yang dijadikan prioritas pada 

tahun pertama; diikuti tertinggi kedua pada tahun kedua, dan urutan ketiga pada 

tahun ketiga. Sementara untuk bidang kegiatan yang berbeda dengan dusun lain, 

meskipun mendapatkan skor terendah, namun karena tidak menjadi bidang 

kegiatan dusun lain, maka bidang kegiatan itu juga dimasukkan menjadi skala 

prioritas program pada tahun pertama. 

 

 


