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LAMPIRAN 

Wawancara dilakukan Penulis kepada Informan Kunci (21-24 Oktober 2014) 

 

1. Hasil Wawancara dengan Bapak FX Martono 

P: “Gimana pak dengan Desa Bukur” 

FX Martono: “saya masuk kesini sejak tahun 1990, karena bertugas sebagai guru. 

Waktu saya nyampe disini, saya bilang desa ini desa Hollywood. Soalnya disini, 

kebanyakan laki-lakinya (suami) itu kerja di Jakarta. Istri-istrinya ya ditinggal disini, 

eh tau-tau hamil. Itu hamilnya bukan sama suaminya lho..makanya tak bilangin desa 

ini desa “Hollywood”. Disini itu agamanya sangat kuat, jadi kalo mereka yang 

biasanya punya jabatan, tetapi ndak dihormati karena ya ikut-ikutan perilakunya ya 

kaya gitu. Dan itu biasa menurut penduduk desa di Bukur ini. 

P: “Selain, perilaku seperti itu pak, gimana dengan pemerintahan?” 

FX: umumnya sih pemerintahan (pemerintahan desa) berjalan baik. Tapi yang parah 

itu mantan kepala desanya disini. Intinya penyalahgunaan kekuasaan lah. Beliau 

pernah nimbun 150 sak semen, yang harusnya itu diperuntukkan untuk program 

masyarakat miskin. Kepala desa yang sekarang juga gitu. Sama saja. Sama-sama suka 

menyalahgunakan kekuasaan. Proyek-proyek desa sekarang ini semuanya dikasih 

untuk digarap BPD. Soalnya, yang BPD sekarang ini, apalagi sekretarisnya, beliau 

kan pernah menjadi tim sukses, jadi semacam balas jasa gitulah mas… 

P: “dalam rangka membangun kepercayaan dengan warga disini, apalagi bapak kan 

terhitung sebagai pendatang disini, apa saja yang bapak lakukan?” 
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FX: “saya kan guru, dan saya juga banyak terlibat dalam program-program 

pemerintah semisal PNPM. Nah ketrampilan itu saya gunakan untuk terlibat dalam 

merancang pembangunan desa, merancang program. Karena sering program-program 

ini berhasil, sekarang saya dipercayakan sebagai Ketua BKM. Jadi caranya biar kita 

itu mendapatkan empati dari warga sewaktu di PNPM itu, program itu kita buat tepat 

sasaran. Maksudnya, mereka yang menerima program itu, kita dasarkan atas data. 

Selain itu, dari data-data itu, kita tanya lagi ke masyarakat, apa sudah benar atau 

sudah tepat yang bersangkutan harus menerima bantuan? Jadi masyarakat kita didik 

sebagai penerima program sekaligus sebagai evaluator. Karena kita prinsipnya hanya 

mereka yang paling saling mengenal satu sama lainnya. Kami juga untuk 

mendapatkan data itu, ya saya terjun langsung terlibat dalam proses pengambilan 

data, jadi juga paham betul, siapa yang harusnya menerima bantuan dan siapa yang 

belum harusnya menerima. Selain program PNPM saya juga dipercayakan untuk 

mengelola dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Pendekatan yang kita pakai ya 

sama seperti yang kita terapkan di program PNPM.”  

P: oiya pak terkait penyusunan RPJMDes ini pak. Ko sampe sekarang dokumennya 

belum rampung, padahal data semua sudah lengkap. 

FX: Gini.. saya itu sebenarnya dari awal kalau mau kerjakan sendiri itu bisa. Semua 

data itu sebelum kalian datang kesini, semua data itu sudah lengkap sebenarnya. Dan 

itu bisa tak garap sendiri, tapi kenapa saya juga diamkan sampe sekarang, karena gini 

mas. Mereka ini sudah ngga tau ngga mau belajar. Makanya saya memanfaatkan 
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momen-momen aja untuk memberikan mereka pelajaran. Mendidik mereka. bisa 

pegang situasi kan, memanfaatkan momen. Kan bisa yo wis tak garap, tapi sampai 

kapanpun nanti mereka ngga belajar. Mereka ngga belajar menghargai. Ah gampang 

kan ada pak Martono, kan gitu… makanya waktu mampir kesana itu (ke Salatiga) kan 

memang rencananya ya dolan aja. Trus ngomong-ngomong bilang filenya itu dikirim, 

tapi saya bilang pak Carik, saya sampe belok sana itu karena apa, karena beban moral 

saja, karena tanggungjawab untuk selesaikan RPJMDes (cataan tambahan penulis). 

Kan akhirnya paginya filenya itu kan dikirim. Sebenarnya saya juga punya. Aku 

ngerjain RPJMDesnya ya bisa, tapi nanti ya mereka ngga belajar. Aku ya bermain 

juga… Disini kan orang-orangnya gitu, maunya masuk diprogram/kegiatan aja, tapi 

begitu giliran kerja ya ngga mau. Tapi kalau urusan duit yo cepat ..tapi ya aku ngga 

mau kalau bagian sulitnya mereka angkat tangan. Gitu lho, maunya enaknya aja. Mau 

angkat tangan tapi segalanya mau trimanya enaknya aja. Aku bisa garap, kan datanya 

sudah ada. Tapi aku sengaja 

 

2. Wawancara dengan Sekretaris Desa Bukur (Ketua Tim Penyusun RPJM 

Desa Bukur) 

P: selamat malam pak, bisa ceritakan tentang perkembangan RPJM Des dan siapa-

siapa saja yang aktif terlibat dalam proses penyusunan? 

SS: gini mas Ones, RPJM Des itu harusnya udah selesai. Tapi ini karena banyak yang 

masih tarik ulur kepentingan. Ini karena masih ada kasus pak Kades ngasih proyek ke 

BPD itu lho. Saya sih sudah bilang, kita maklum aja. Wong beliau menang karena 
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anggota BPD koq. Lagian karena ngga ada yang mau kerja, saya prinsipnya mau 

ngambil sapa saja yang penting mau kerja. Disini mas, kalau saya itu prinsipnya siapa 

yang lowong ya itu tak suruh. Lagian kan pak Kendar itu dibagian pemerintahan, 

KAUR Pemerintahan…Jadi sebenarnya awalnya gini, waktu itu kita udah diminta 

dari kecamatan harus nyusun RPJM Des…Pembentukannya timnya memang tidak 

pernah dirapatkan. Waktu itu saya bilang ke pak Kades bilang ini ada datanya diminta 

kecamatan, untuk pengangkatan tim RPJMDes, nah orang-orangnya sapa aja? Pak 

Kades nunjuk, ini orang-orangnya, saya ketik saya laporkan. Nah, rapatnya ngga 

pernah saya lakukan. 

P: setelah permintaan dari pihak kecamatan itu, sampe sekarang bagaimana 

perkembangan dokumen RPJM Des? 

SS: gini mas..saya itu jujur,,pertama saya ndak paham itu nyusunya..trs datanya juga 

ndak ada di saya mas.. kalo datanya ada, dan kalau cara buatnya saya sudah tau saya 

bisa kenapa saya harus minta bantuan orang lain? Kan menguras waktu, saya, saya 

harus “koprak-koprak” ngejar-ngejar orangnya, orangnya juga ngga belum tentu 

datang.. Akhirnya saya sama mas Nardo..mohon maaf ini ya mas saya buka sedikit 

tapi jangan diinin ya..jadi waktu persiapan inspektorat itu, yang banyak kerja itu kan 

mas Nardo. Karena apa, yang tahu komputer itu kan sedikit banyak saya sama mas 

Nardo. Kenyataannya apa kemarin, waktu data yang dibutuhkan darisana dari 

inspektorat, akhirnya saya sama mas Nardo aja yang tertata dengan komputer. Masuk 

bendahara desa kan, mas Edi kan Kaur Keuangan manual semua kan ininya. Padahal 
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SH itu lho mas, maaf ini lho…. karena apa, pekerjaan memang wuuuhhh..apalagi 

orang-orangnya sudah jenuh di PNPM rapat terus, di PLPBK rapat terus. Dengan 

orang-orangnya ya juga itu-itu saja..Kita rapat terus itu kayaknya..waaaahhhh. 

P: yang saya lihat koq, tim penyusun RPJM Des juga timp PLPBK, juga di BKM, 

orang-orangnya itu-itu aja pak Carik? 

SS: gini mas Nanti kalo visi misinya minta diperbaiki sama pak Martono, kalau 

perencanaannya minta pak Marto, kan gitu mas Ones, gampang to.. amit sewu saya 

bukan membela diri. saya ndak tidur. Karena saya mengawali dari pertemuan tingkat 

RT sampe tingkat desa saya mengawal Ne ko tidur ngga, prosesnya dari bawah dari 

akar rumput saya terjun sendiri…Saya itu pusing mas, mana kerjaan saya sekarang 

ini banyak sekali salah satunya ya bikin SK untuk pensiunnya Kadus Bukur IV, mana 

sudah dikejar-kejar sama Inspektorat untuk RPJMDesnya, semuanya saya harus 

tangani sendiri… nanti kalo kita minta bantuan bagian yang sulit itu kan, kalo visi 

misi kita minta bantuan pak Martono, trus yang perencanaannya minta pak marto 

nanti selesai. Hal-hal yang saya bisa kerjakan disini nanti saya kerjakan 

 

3. Wawancara dengan Suwandi (Kaur Pembangunan: Anggota Penyusun 

RPJM Desa Bukur) 

P: “gimana mas, ceritanya sampe bisa masuk ke pemerintahan?” 

W: gini mas, dulu saya itu merantau. Sebelum kesini, saya juga pendatang tapi, punya 

istri orang sini. Saya merantau ke Jakarta, saya lihat, wah orang-orang di 

pemerintahan itu dihormati ya. Itu yang bikin saya tertarik masuk pemerintahan. 
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Selain itu mas, saya ini suka mencoba hal baru. Kayak computer itu. nah, kami di 

pemerintahan itu kan ada pelatihannya. Makanya saya manfaatkan kalo ada BIMTEK 

gitu, itu kesempatan belajar computer gratis mas. Selama saya merantau mas, saya 

banyak belajar tentang relasi, apalagi waktu saya kerja jadi buruh konveksi. Disitu 

saya belajar tentang gimana caranya bikin majikan kita senang. Buat saya, 

memberikan yang terbaik buat majikan itu, hal yang ngga bisa dinego mas. Nah 

pengalaman itu saya pakai waktu saya dipemerintahan mas” 

P: “tentang RPJM Des, bisa ceritakan sudah sejauh mana mas Wandi?” 

W: Memang saya itu kan bawah dibawahnya pak Carik kan dipemerintahan juga saya 

bertanggungjawabnya pada pak sekdes, akhirnya kalau bahasanya eh bos kita  itu 

udah jalan masa kita ngga disuruh ngga di ini, artinya di satu misal di RPJMDesnya 

ini, pak carik sudah mengerjakan seini mungkin kan, menyuruh saya kamu 

mendampingi di untuk FGD di RT ini RT.. Pak cariknya udah abis itu semua data 

dibawa oleh ini teman KKN itu kan, kita nunggu. Nunggu dalam artian kita nunggu 

respon dari pak carik apa lgi ini saya yang mau iniin kan. Apalagi waktu itu saya 

karena saya juga kebetulan di KAUR Pembangunan selalu saya gimana pak gimana 

pak itu RPJMDesnya udah ini belum……cuma kan ketuanya pak sekdes pak carik. 

Memang saya itu kan bawah dibawahnya pak Carik kan dipemerintahan juga saya 

bertanggungjawabnya pada pak sekdes, akhirnya kalau bahasanya eh bos kita  itu 

udah jalan masa kita ngga disuruh ngga di ini… kan saya tunggu komando dari ini 
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kan dari ketua kan, apa lagi ini ketua yang harus saya ini kan?... Nunggu dalam artian 

kita nunggu respon dari pak carik apa lgi ini saya yang mau iniin kan.. 

 

4. Wawancara dengan Sekretaris BPD (Tardjo) 

P: gimana pak tanggapannya soal RPJM Des ini, kan sudah ada datanya, gimana 

proses penyusunannya belum selesai? 

T: Saya prinsipnya sih manakala yo ada undangan, istilahe kan butuh seorang 

pemimpin, penggagas ayo kumpulan, kan rapat. Buat undangan ya kita datang aja. 

Ayo kita pertemuan lagi, ya kita datangi aja.. …Sing paling dominan dalam kegiatan 

RPJMDes ya itu  seharusnya sekretaris desa, paling dominan. Karena itu bersifat 

administratif, bersifat tentang kepemerintahan.. Cuma kemarin itu berarti kendalanya 

dari apa yang dihasilkan pertemuan tingkat basis kan ada data beberapa lembar, 

paling tidak tim itu punya. Saya punya, carik punya.. kalo ada kan berarti saya punya 

beban (tanggungjawab untuk menyelesaikan penyusunan dokumen RPJMDes:catatan 

penulis). Berarti saya merasa, iya kan?..Untungnya saya ndak punya.. setelah mereka 

tim basis turun dikerjakan baru dilegalisir dengan tim RPJMDes..  

P: apakah bapak mengetahui bahwa bapak salah satu anggota dalam tim penyusunan 

RPJM Des? 

T: tim RPJMDes to, iya tahu… sudah ketemu pak carik kan sudah..sudah sampe 

mana katanya, sampe mana RPJMDesnya? setelah bab II, nyampe bab berapa sih 

RPJMDesnya.. tapi itu semua kan kita ngikut Carik aja to mas. Yang kerja kan beliau, 

itu kan tugasnya. 
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P: apa bapak pernah terlibat secara langsung di dalam proses penyusunannya? 

T: prinsipnya kita nunggu carik aja..lagian kan ada rapat..kalo ada undangan baru kita 

datang. Iya kan? Lagian pak Carik udah punya semua dokumennya. Kan sampeyan 

kesini juga dalam rangka bikin dokumen itu kan? Jadi kami pada prinsipnya udah 

tunggu aja.. 
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LAMPIRAN 2 

IDENTIFIKASI MASALAH UNTUK PENENTUAN SKALA PRIORITAS PENYUSUNAN RPJM DESA BUKUR 

No Jenis 

Pendekatan 

Bidang Kajian Potensi Permasalahan Lokasi Dokumentasi 

1 Survey Infrastruktur 

a.  Sarana dan 
prasarana jalan 

Swadaya warga 
menyediakan 

uang dan 

tenaga 

Kondisi jalan 
makadam dan 

licin ketika hujan 

Sepanjang RT 17 
– RT 18 

 

b.  Sarana dan 

prasarana air 
bersih 

Tersedia sumber 

penampungan 
air di RT 15 

(Bukur III) dan 
mata  

Bak 

penampungan 
air yang sudah 

rusak dan belum 
ada pipa yang 

menyambungkan 

air dari sumber 
mata air ke 

pemukiman 
Bukur IV 

Bukur IV (RT 17  

- RT 20) 
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   Tersedia sumur 

gali 

Kondisi dinding 

sumur yang 

banyak ditumbuhi 

lumut dan rumput 

Bukur IV (RT 17  - 

RT 20) 

 

c.  Sarana dan 

prasarana tata 

kelola 

lingkungan 

(sampah) 

 Ada ruang 

yang tersedia 

di (halaman) 
depan rumah 

untuk 

penyediaan 
wadah tempat 

pembuangan 
sampah 

sementara 

(TPS); 
 Ada lahan 

untuk tempat 

pembuangan 
sampah (TPA) 

Belum ada 

tempat 

pembuangan dan 

pengelolaan 

sampah; 

Banyak sampah 

yang dibuang ke 

sungai, 

pekarangan 

maupun saluran 

drainase 

Bukur IV 17 – RT 

20) 

 



90 
 

  Sanitasi Sudah ada 

saluran 
pembuangan dari 

rumah 

Belum ada 

saluran 

pembuangan 

sanitasi (air tinja, 

bekas cucian) 

hingga ke saluran 

pembuangan air 

Bukur IV 17 – RT 

20) 

 

2 Pendataan 

PPLS 2011 

Infrastruktur  

a  Sarana 

perumahan 

penduduk 

Bantuan rehab 

rumah PNPM 

Dinding 

rumah 

masih 

terbuat 

dari 

bambu 

dan lantai 

rumah 

RT 17 
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dari 

tanah 

b   Bantuan rehab 
rumah PNPM 

Dinding 

rumah 

masih 

terbuat 

dari 

bambu 

dan lantai 

rumah 

dari 

tanah 

RT 20 
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c  Sarana dan 

prasarana air 

bersih 

Sumber air 

bersih di Bukur 
III 

Masih 

menggunakan 

sumber mata air 

tidak terlindungi 

(sungai) 

RT 17 

 

d  Sarana MCK Bantuan 
pembangunan 

MCK dari 

PNPM, 
swadaya 

warga 

Masih ada 16 
rumah di RT 17, 

26 rumah di RT 

18, 24 rumah di 
RT 19, dan 24 

rumah di RT 20 
yang belum 

memiliki fasilitas 

buang air besar 

RT 17 – RT 20  
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e  Bidang Sosial 

(Pendidikan) 

Tingginya 

angka usia 
sekolah pada 

tingkat TK – 
SMA  

Belum ada 

prasarana 
pendidikan secara 

mandiri yang 
dimiliki baik TK 

maupun SMA, 

hanya ada 1 
Sekolah 

Dasar(SDN 
BUKUR 2) 

Bukur IV (RT 17 – 

RT 20) 

 

f  Bidang Ekonomi Tingginya usia 

angkatan kerja 

produktif 

Rendahnya SDM 

yang memiliki 

tingkat 
pendidikan formal 

dari SMA – 
Perguruan Tinggi 

RT 17 – RT 20  

   Tingginya usia 

angkatan kerja 
produktif 

Rendahnya 

penyerapan 
tenaga kerja 

berbasis 
ketrampilan payet 

RT 17 – 

RT 20 
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   Tingginya usia 

angkatan kerja 
produktif 

Rendahnya 

penyerapan 
tenaga kerja 

berbasis 
ketrampilan 

konveksi 

RT 17 – RT 20 

 

   Tingginya usia 

angkatan kerja 

produktif 

Rendahnya 

penyerapan 

tenaga kerja 
berbasis 

ketrampilan batu 
bata 

RT 17 – RT 20 
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   Tingginya usia 

angkatan kerja 
produktif 

Rendahnya 

penyerapan 
tenaga kerja 

berbasis 
ketrampilan 

peternakan 

RT 17 – RT 20 

 

3 FGD tingkat RT Infrastruktur  

a  Sarana dan 

prasarana jalan 

Tenaga dan 

swadaya 
penduduk 

Bukur IV 

dalam 
pembangunan 

jalan; 

Jalan desa yang 

masih makadam, 
dan ketika hujan 

kondisi jalan licin 

RT 17 – RT 18 
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b  Sarana dan 

prasarana jalan 

Tenaga dan 

swadaya 
penduduk 

Bukur IV 
dalam 

pembangunan 

jalan; 

Jalan gang 

setengah beton 
setengah 

makadam 

 

 

c  Sarana dan 
Prasarana Umum 

(Drainase) 

Tenaga dan 
swadaya 

warga; 

bantuan PNPM 
lewat PLPBK; 

APB Des 

Erosi dan banjir 

ketika hujan 

karena kondisi 

permukaan tanah 

yang lereng. 

Akibatnya, air 

meluap dan 

masuk hingga ke 

perumahan 

penduduk. 

RT 17dan RT 20 
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    Drainase yang 

tertutup sampah 

menyebabkan air 

meluap dan 

mengalir ke 

perumahan 

warga. 

RT 18 

 

d  Sarana dan 

Prasarana MCK 

Tenaga, 

swadaya 
warga Bukur 

IV, bantuan 
PNPM untuk 

pembangunan 

MCK 

 Banyak warga 

yang belum 

memiliki MCK 
sendiri; 

 Belum ada 

MCK umum; 
 Masih buang 

air besar di 

sungai 

ataupun di 
lahan 

perkebunan 
warga. 

RT 17 – 20   
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e  Sarana dan 

Prasarana 
Kebersihan 

Lingkungan 

Tersedia 

pekarangan 
untuk 

penyediaan 
TPS; 

Tersedia lahan 

untuk 
pembangunan 

TPA 

Sampah dibuang 

di sekitar 
pekarangan 

rumah, kebun, 
saluran air 

maupun sungai. 

RT 17  - 20 

 

f  Sarana prasarana 

air bersih 

Sumber dan 

penampungan 

air di RT 15, 
dan 16 (Bukur 

III) 

 Bak 

penampungan 

air yang rusak; 

 Belum ada bak 

penampungan 
cabang untuk 

masing-masing 
RT; 

 Belum ada pipa 

paralon untuk 

menyalurkan 
air dari bak 

penampungan 
induk (RT 15 

dan RT 16). 

RT 17 – 20  
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g  Sarana dan 

prasarana 
keamanan 

Lahan yang 

tersedia di RT 
17; 

Tenaga dan 
swadaya 

penduduk 

Bukur IV. 

 Poskamling 

yang rusak dan 

tidak perbaiki di 
RT 17; 

 Lokasi yang 

pernah 
dibangun, 

adalah lahan 

milik SD Bukur 
02. 

 Belum ada 

pembangunan 
pos kamling 

RT 17 & 20 

 

h  Sarana dan 

prasarana 
kesehatan 

Lahan yang 

tersedia di 
sebelah barat 

makam Siti 
Ambariyah 

yang 

merupakan 
tanah desa; 

Sudah ada 

posyandu, namun 
masih 

menumpang 
menggunakan 

rumah warga 

karena belum 
memiliki 

posyandu secara 
mandiri 

RT 17 

 

i  Sarana dan 

prasarana 

pendidikan 

 Ada usulan 

tukar 

guling 

tanah 
Tegal 

 Belum ada 

sekolah 

menengah 

tingkat atas. 

Bukur II, 

dan Bukur 

IV (Tegal 
Pangonan) 
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Pangonan 

dengan 
tanah di 

hutan 
pinus untuk 

pembangu

nan 
pendidikan; 

 Tingginya 

angka usia 
sekolah di 

tingkat 

SMA. 

j  Ekonomi Tersedianya 

tenaga 
produktif 

untuk bekerja; 

Tersedianya 
potensi usaha 

seperti 
konveksi, 

peternakan, 

payet, batu 
bata dan 

pertanian. 

 Belum banyak 

terserapnya 

tenaga kerja 
berdasarkan 

ketrampilan 

maupun 
potensi yang 

dimiliki Bukur 
IV untuk 

dikembangkan. 

Rt 17 – 20  

k  Penguatan 

Kapasitas 

(Pelatihan 
Ketrampilan) 

Tersedianya 

tenaga kerja 

pada usia 
produktif 

kerja; 
Tersedianya 

sumber daya 

hasil 
perkebunan 

 Belum ada 

sarana 

pengembang

an 
ketrampilan 

pelatihan 
pengembang

an usaha 

perkebungan 

RT 17  - 

20  
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seperti pisang 

dan singkong 
untuk 

dikembangkan 
menjadi 

keripik. 

pisang dan 

singkong 
menjadi 

keripik. 
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PENETAPAN POTENSI DAN PERMASALAHAN BERDASARKAN HASIL FGD PADA TINGKAT DUSUN 

No Masalah  Lokasi Penyebab Potensi Alternatif Tindakan  

1. Kerusakan 
jalan 

sepanjang 

462 m dan 
lebar 3,70 m  

RT 17- 18 jembatan 
belakang makom 

ambariah – mushola  

Jalan masih 
macadam  

Swadaya warga; APB 
Des 

Pengerasan jalan dengan aspal  

2. Kerusakan 

jalan 
sepanjang 

54,2 m 
dengan lebar 

2,1 m 

Rt 20 sebelah barat 

rumah Bpk .Rasmun 
menuju Sungai  

Jalan masih 

macadam  

Swadaya; APB Des Pengerasan jalan dengan 

paving  

3. Kerusakan 
Jembatan 

sepanjang 
12,5 m lebar 

13m dan 

tinggi 4,60 m  

Rt 19 sebelah barat 
Rt 19 jalan menuju 

Kalipancur 

1. Dilewati mobil 
dengan melebihi 

muatan. 
2. Sisi bahu 

jembatan tidak di 

bangun senderan 
sehingga air 

mengikis tanah 
menyebabkan 

konstruksi 

jembatan rapuh  
 

Swadaya Warga; APB 
Des 

Pembangunan perbaikan 
jembatan dan pembangunan 

sederan sisi bahu jembatan  

3. Drainase 
masih tanah 

sepanjang 

462m di 
drainase 

sebelah 

RT 17- 18 jembatan 
belakang makom 

ambariah – mushola  

Sebagian drainase 
yang berada di sisi 

utara jalan telah di 

bangun tapi belum di 
selesaikan,dengan 

bantuan PNPM  

Swadaya; PNPM 
(PLPBK); APB Des 

Terbangunannya Drainase 
yang permanen 
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utara, 

drainase 
sebelah 

selatan yang 
belum di 

perbaiki 

sepanjang 
231m  

sedangkan yang 

bagian selatan belum 
di bangun.    

4. Drainase 

masih tanah 
sepanjang 

175,7m  

RT  17 Rumah Bpk 

Kayadi  – SD Bukur 2 

Pembangunan 

drainase hanya 
sampai di rumah Bpk 

Kayadi.  

Swadaya; PNPM 

(PLPBK); APB Des 

Terbangunnya Drainase yang 

permanen  

5.  Drainase 

masih 

tanah48 m 

Rt 17 Samping timur 

makom – pertigaan 

memasuki RT 17 

Karena belum di 

bangun permanen  

Swadaya; PNPM 

(PLPBK); APB Des 

Terbangunnya drainase yang 

permanen  

6.  Tidak ada 

MCK di 102 

KK seluruh 
Bukur 4  

Rt 17,18,19,20  Karena masih banyak 

warga yang tidak 

memiliki MCK pribadi  

Swadaya; PNPM 

(PLPBK); APB Des 

Terbangunnya MCK Umum di 

Rt 17, 18, 19,20  

7.  Penampunga
n Air   

RT 17,18,1,20  Dari 255 KK (dalam 1 
rumah ada yg lebih 

dari 1 KK) bukur 4 

ada 152 kk warga 
bukur 4 telah 

menggunakan 
sumber air yang 

berada di RT 16 

tetapi debit airnya 
kecil terutama di saat 

musim kemarau. Ada 
6 KK yang belum 

menggunakan 

sumber air terlindung 

Swadaya; APB Des Terbangunnya Bak 
penampungan air di Rt 17,18 

dan 20.  
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(PPLS 2014)   

8.  Pipa Paralon 
tidak dapat 

menyambung 

sampai RT 20  

Rt 19,dan 20  Tidak ada pipa 
paralon yang dapat 

menyalurkan air dari 

bak penampungan di 
RT 15 khususnya 

bagi warga Rt 19 dan 
20. Sedangkan bagi 

warga Rt 17,18  ada 

yang telah 
menggunakan air dari 

aliran air penampung 
di RT 15. 

Swadaya; APB Des Tersambungannya pipa 
saluran air untuk Rt 19dan 20 

serta seluruh bukur 4 dapat 

menggunakan sumber air dari 
penampungan tsb. 

9. Pos Kamling 

Rusak  

Rt 17 dan 20  Bangunan fisik dari 

pos kamling sudah 
tidak layak di 

gunakan karena 
bagunan hamper 

rubuh.  

Swadaya;  Terbangunnya pos kamling di 

Rt 20 dan 17. 
 

10.  Sampah di 
buang 

sembarangan 

RT 17,18,19 dan 20 Karena tidak ada 
tempat pembuangan 

sementara / 
pembuangan umum  

Swadaya; APB Des Terbelinya tong sampah untuk 
warga bukur 4 

11.  Jalan yang 

gelap ketika 
malam hari 

tidak ada 

penerangan 
jalan 

RT 17,18,19,20 Terutama di jalan 

sebelah selatan 
mushola sampai pada 

jembatan belakang 

makom ambariah 

Swadaya; APB Des Terpasangnya penerangan 

jalan di bukur 4 

12.  Di butuhkan 
Alat 

penunjang 

kegiatan 

Bukur 4  Tidak adanya sarana 
dan prasarana 

penunjang kegiatan 

posyandu 

Swadaya; APB Des Terbelinya alat dan sarana 
prasarana posyandu 
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Posyandu  

13.  Akses untuk 
ke PKD / 

akses 

kesehatan 
jauh  

Bukur 4 1. Tidak ada 
transportasi 

kesehatan untuk 

situasi darurat 
sepert melahirkan 

Tenaga Supir  Perbangunnya puskesmas 
pembantu dan Pengadaan  

Ambulance 

14. Tingginya 

angka 
kelahiran dan 

jumlah anak 
usia sekolah 

di tingkat 
PAUD dan TK 

Bukur 4 1. Jumlah sekolah 

untuk tingkat 
PAUD dan Tk yang 

terbatas 
2. Lokasi PAUD dan 

TK yang telah ada 
masih terlalu jauh 

dari pemukiman 

bukur 4  
3. Walaupun ada TK 

tetapi 
bangunannya 

masih meminjam 

lahan warga   

Tenaga pengajar  Terbangunnya sekolah 

PAUD/TK di wilayah Bukur 4 

15.  Pelatihan 

Pengelolaan 
sampah  

    

16.  Bantuan 

usaha ternak  

Bukur 4 1. Rendahnya modal 

usaha ternak 

1. Jumlah rumput 

pakan ternak 
melimpah 

2. Kondisi lahan yang 

luas 
 

1. Bantuan modal pinjaman 

usaha  
2. Pembentukan kelompok 

usaha 

peternakan(kambing, sapi, 
bebek) 


