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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada dasarnya  Negara berkembang ingin mengubah Negaranya menjadi 

Negara maju. Negara yang standar kehidupannya relatif tinggi, atau bisa 

dikategorikan sejahtera dalam segala aspek negara ataupun 

kewarganegaraanya. Dalam membangun atau mengubah negara berkembang 

menjadi negara maju, tentu saja masing-masing negara mempunyai cara-cara 

atau sistem yang berbeda. 

Dalam tataran skala pembangunan nasional bahwasannya di seluruh 

plosok daerah harus terbangunnya perbaikan insfratuktur yang jelas dan 

terarah, baik di kota atau kabupaten. Prioritas permasalahan yang ada setiap 

tahun-ketahun tidak terlepas dari perbaikan insfratuktur pembangunan, hal ini 

mengacu pada RPJMDes tingkat desa atau kecamatan dan berpacu pada 

kabupaten. Di dalam RPJMDes Desa Sukatenang ini tentu saja mempunyai 

kegiatan atau pemecah masalah yang sedang di hadapi, adapaun kegiatan atau 

program yang akan di terbitkan yaitu sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Daftar Bidang dan  Daftar Kegiatan 

No Nama Bidang Nama Kegiatan 

1 Bidang Penyelenggaraan 

Pemerintahan  Desa 

1. Kegiatan Operasional Kantor 

Desa 

2. Kegiatan Operasional BPD 

3. Kegiatan Penyelenggaraan 

Musyawarah Desa. 

2 Bidang Pelaksanaan 

Pembangunan Desa 

1. Kegiatan Pembangunan Saluran 

Irigasi  

2. Kegiatan Pembangunan Jalan 

Desa 

3. Kegiatan Pembangunan Sarana 

dan Prasarana Fisik Kantor 
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3 Bidang Pembinaan 

Kemasyarakatan 

1. Kegiatan Pembinaan Keamanan 

dan Ketertiban 

2. Kegiatan Pembinaan Organisasi 

Perempuan/PKK 

3. Kegiatan Pembinaan Kerukunan 

Umat Beragama 

4 Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat 

1. Kegiatan Pelatihan Kepala Desa 

dan Perangkat 

5 Bidang Tak Terduga - 

 Sumber: Hasil Penelitian (diolah peneliti), 2020. 

Dilihat dari permasalahan standar dan sasaran kebijakan RPJMDes 

Sukatenang masih belum mempunyai regulasi atau tujuan yang jelas, bahkan 

hampir setiap tahun rancangan pembuatan RPJMDes isi dan rencananya itu-itu 

saja, artinya dari tahun ke tahun di dalam penyusunan RPJMDes ini belem 

menemukan inovasi baru, sehingga hal ini lah yang menjadi landasan 

bahwasannya perkembangan desa terhambat. 

Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas pun masih belum 

terlihat berjalan dengan baik, koordinasi antara pihak terkait yang memegang 

alih lajunya Implementasi RPJMDes ini bisa dikatakan hanya bertuju kepada 

satu pihak saja, koordinasi dan komunikasi yang kurang ini yang menjadi 

penilaian buruk tentang RPJMDes dari tahun-ketahun, karakteristik pelaku 

pelaksana RPJMDes pun masih terkesan tidak mau melihat fenomena apa saja 

yang sebeneranya sedang di hadapi di desanya, ia lebih mengutamakan 

fenomena itu-itu saja fokus ke pemabngunan insfratuktur namun 

perkembangannya pun masih belum berjalan baik. Tapi tidak bisa dipungkiri 

lemahnya kinerja dari para anggota intansi pun berkesinambungan dengan 

partisipasi masyarakat yang terkesan masih tidak mau mencampurkan urusan 

pemerintah desa, artinya partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk 

melaksanakan RPJMdes ini. 



3 
 

 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada 

pasal 1 dijelaskan pengertian Desa atau yang disebut dengan nama lain yang 

selanjutnya disebut Desa adalah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat 

istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah 

Nasional dan berbeda di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan 

pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman 

partisipasi, ekonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. 

Berdasarkan permasalahan dan pola pemikiran dimaksud, dimana 

bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam 

sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah 

Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi 

dan transparasi serta demokrasi yang berkembang di Desa, maka Desa perlu 

mempunyai seorang birokrat yang handal untuk hal ini, supaya perencanaan 

RPJMDes ini bisa mempunyai rencana sesuai dengan apa yang sudah 

ditetapkan, terlaksana dengan rapih dan tepat tujuann. Maka dari itu desa 

diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 

(RPJM-Desa) ataupun Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKP-Desa). 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah ini selanjutnya membuat 

rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Rencana pelaksanan 

pembangunan, rencana pembinaan kemasyarakatan, dan rencana 

pemberdayaan masyarakat desa. Didasari hasil pengkajian keadaamn desa 

(PKD) dan mengacu pada RPJMDes Kabupaten Sukawangi. Selain itu, 

RPJMDes ini disusun dengan tingkat pastisipasi yang cukup tinggi, dimana 

proses penyusunannya dimulai dari musyawarah ditigkat dusun dan kelompok 

yang difasilitasi tim penyusun RPJMDes. Sehingga PRJMDes ini tersusun 

dengan baik dan objektif guna mencapai tujuan yang efektif dan efisien.    
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RPJMDesa Sukatenang ini merupakan rencana strategis Desa Sukatenang 

untuk menciptakan tujuan dan cita-cita Desa. RPJMDes tersebut nantinya akan 

menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat 

Kabupaten Seperti ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan 

memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada Desa untuk 

melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih baik sesuai 

dengan prinsip-prinsip Pemerintahaan yang baik (Good Govermance) seperti 

partisipasif, transparan dan akuntibiltas. Tentunya untuk mewujudkan visi dan 

misi yang sudah di tentukan. Demikian visi dan misi Desa Sukatenang, 

”Mengedepankan Sektor Peleyanan Kepada Masyarakat, demi terciptanya 

Pelayan yang Maksimal”. Penyusunan Visi Desa Sukatenang ini dilakukan 

dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di 

Desa Sukatenang seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh 

agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. 

Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah 

pembangunan di kecamatan. Sedangkan misinya adalah: 

1. Meningkatkan pelayanan yang lebih baik 

2. Mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan Pribadi atau 

golongan 

3. Meningkatkan fasilitas atau sarana yang mendukung kegiatan pelayanan 

4. Meningkatkan kualitas Masyarakat Desa. 
 

Mekanisme perencanaan dana desa dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Kepala desa sekalu penanggung jawab Penggunaan Dana Desa mengadakan 

musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan Dana Desa. 

2. Musyawarah desa dihadiri oleh unsur pemerintah Desa. Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyaratkatan Desa, dan tokoh 

masyarakat serta wajib dihadiri oleh tim Fasilitas Kecamatan. 

3. Tim Pelaksana Desa menyampaikan Rancangan Penggunaan Dana Desa 

secara keseluruhan kepada peserta musyawarah. Rancangan penggunaan 

dana desa didasarkan pada skala prioritas hasil musrenbang tahun 

sebelumnya. 
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4. Rancangan penggunaan dana desa yang disepakati dalam musyawarah desa 

dituangkan dalam Rencana penggunaan dana desa yang merupakan salah 

satu bahan penyusunan APBDes. 
 

Berdasarkan landasan hukum yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembnagunan Nasionalpasal 1 dan pasal 5, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader 

Pemberdayaan Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 

2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil 

Desa/Kelurahan. Namun pada kenyataannya pelaksanaan RPJMDes ini masih 

belum terlaksana dengan baik sehingga tidak sesuai dengan pedoman yang 

sudah di tetapkan.  

 

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan RPJMDes 

Keterlibatan masyarakat hanya dalam tataran wacana dan dalam 

implementasi hanya menjadi sekedar pelengkap proses pembangunan. Akibat 

dari mekanisme perencanaan pembangunan yang tidak aspiratif dan kurang 

partisipatif, membuat hasil perencanaan dan proses pembangunan, terutama di 

tingkat desa, menjadi tidak berkelanjutan. Sebagian besar kegiatan 

pembangunan merupakan program dari atas (Top down), sangat berorientasi 

proyek, dan menonjolkan ego sektoral. Padahal jika dilihat secara 

khomperensif pembangunan Desa merupakan dasar dari pembangunan 

nasional dan partisipasi dari masyarakat merupakan modal dan pendukung 
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untuk tercapainya keberhasilan bagi pembangunan pembangunan 

Desa.Perencanaan pembangunan belum berdasarkan pada masalah dan 

kebutuhan yang dihadapi masyarakat karena ada beberapa masalah dan 

kebutuhan masyarakat yang mendesak yang belum terakomodasi dalam daftar 

usulan prioritas Desa. Perencanaan juga belum memperhatikan aspirasi 

masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka karena 

masyarakat tidak dilibatkan langsung dalam proses penyelidikan masalah dan 

kebutuhan, sebagian melakukan proses penyelidikan tersebut dengan cara 

informal dimana hanya sebagian kecil perwakilan masyarakat saja yang 

dillibatkan dalam kegiatan tersebut. 

Berdasarkan pada kondisi, permasalahan dan potensi Desa Sukatenang,  

maka pembangunan DesaSukatenang periode 2015diorientasikan pada : 

1. Jalan Protokol desa dengan sasaran: 

- Kampung Babakan sampai dengan Kp. Muara 

2. Jalan Lingkungandengan sasaran: 

Kampung Babakan – Muara  

 Kampung Muara – Pondok Soga 

 Kampung Piket Indah – Pondok Soga 

3. Pembuatan TPT.dengan sasaran: 

Kp Muara – Pondok Soga  

 Kp Babakan – Muara  

4. Pembuatan Draenase / saluran air dengan sasaran: 

Kp Babakan – Muara  

Kp Muara – Pondok Soga  

5. Pembangunan Rutilahu/ rumah tidak layak huni dengan sasaran: 

Wilayah Desa Sukatenang 

RPJMDes belum menyediakan arah dan tujuan pembangunan yang 

jelas.Dalam menyusun dokumen RPJMdes saat ini desa masih minim 

pemikiran atau ide-ide, belum mampu menemukan gagasan akan dibawa 

kemana desa dalam jangka menengah satu sampai lima tahun kedepan. 

Program yang direncanakan di fokuskan untuk pembangunan insfratuktur yang 
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itu-itu saja dari tahun ke tahun, sehingga hal inilah yang menjadi permasalahan 

daya dukung ekonominya lemah. 

RPJMDesa belum menjadi acuan perencanaan tahunan dan evaluasi 

kinerja kades. Alih-alih menjadi induk perencanaan, RPJMDesa kerap diubah 

agar sesuai dengan rencana tahunan (RKP Desa) karena dalam perencanaan 

tahunan sering muncul usulan baru yang belum terakomodasi dalam RPJM 

Desa. Perubahan terhadap RPJMDes juga kerap dilakukan untuk mematuhi 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

(Permendes PDTT) tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang terbit setiap 

tahun. Peraturan yang berisi program unggulan serta daftar kegiatan yang bisa 

dibiayai Dana Desa dianggap sebagai perubahan kebijakan yang dapat menjadi 

dasar bagi perubahan RPJMDes 
 

Dari permasalahan di atas maka penulis mengambil judul 

”Implementasi Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Di Desa 

Sukatenang Kecamatan Sukawangi Kabpuaten Bekasi” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka penulis 

mengidentifikasikan permasalahan yang terjadi di Desa Sukatenang Kecamatan 

Sukawangi Kabupaten bekasi yaitu: 

1. RPJMdes belum menyediakan arah dan tujuan pembangunan yang jelas. 

2. RPJMDes belum menjadi acuan perencanaan tahunan dan evaluasi kinerja 

kades.  

3. Program-program yang masih belum mencapai tepat pada sasarannya. 

4. Dari tahun-ketahun RPJMDes belum menemukan inovasi baru. 

5. Program RPJMDes tidak menyediakan lapangan pekerjaan bagi 

masyarakat 

6. RPJMDes tidak mementingkan prioritas masyarakat desa, tidak inklusif 

bagi warga rentan 

7. Rencana pembangunan dalam RPJMDes bersifat tertutup 
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C. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:  

1. Bagaimana Standar dan Sasaran Kebijakan dalam Implementasi Program 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah di Desa Sukatenang Kecamatan 

Sukawangi Kabupaten Bekasi 

2. Bagaimana Sumbe Daya dalam Melaksanakan Implementasi Program 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah di Desa Sukatenang Kecamatan 

Sukawangi Kabupaten Bekasi 

3. Bagaiamana Komunikasi antar Organisasi Dalam Melaksanakan 

Implementasi Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah di Desa 

Sukatenang Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi 

4. Bagaimana Karakteristik Agen Pelaksana Dalam Melaksanakan 

Implementasi Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah di Desa 

Sukatenang Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi 

5. Bagaimana Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik Dalam Melaksanakan 

Implementasi Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah di Desa 

Sukatenang Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi 

6. Bagaimana Disposisi Implementor Dalam Melaksanakan Implementasi 

Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah di Desa Sukatenang 

Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi 

 

D. Tujuan Peneliti 

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui Bagaimana Standar dan Sasaran Kebijakan dalam 

Implementasi Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah di Desa 

Sukatenang Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi 

2. Untuk mengetahui Bagaimana Sumbe Daya dalam Melaksanakan 

Implementasi Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah di Desa 

Sukatenang Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi 
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3. Untuk mengetahui Bagaiamana Komunikasi antar Organisasi Dalam 

Melaksanakan Implementasi Program Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah di Desa Sukatenang Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi 

4. Untuk mengetahui Bagaimana Karakteristik Agen Pelaksana Dalam 

Melaksanakan Implementasi Program Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah di Desa Sukatenang Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi 

5. Untuk mengetahui Bagaimana Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik 

Dalam Melaksanakan Implementasi Program Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah di Desa Sukatenang Kecamatan Sukawangi Kabupaten 

Bekasi 

6. Untuk mengetahui Bagaimana Disposisi Implementor Dalam 

Melaksanakan Implementasi Program Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah di Desa Sukatenang Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi 

 

E. Manfaat Peneliti 

Manfaat penelitian ini digunakan agar data yang diperoleh mampu 

memberikan manfaat yang berguna bagi peneliti selanjutnya, sehingga bisa 

menjadi pedoman untuk penelitian. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi penulis, kegunaan ini untuk memperdalam ilmu, pengalaman dan 

pengetahuan khususnya mengenai Implementasi Kebijakan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah di Desa Sukatenang Kecamatan 

Sukawangi Kabupaten Bekai. Serta memiliki kerangka berfikir yang 

sistematis dan menambah pengalaman mengenai bagaimana membuat 

karya tulis ilmiah khususnya membuat RUP ini. 

b. Bagi instansi terkait, diharapkan bisa menjadi bahan masukan 

khususnya mengenai pentingnya Implementasi Kebijakan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah di Desa Sukatenang Kecamatan 

Sukawangi Kabupaten Bekasi. 
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c. Bagi Universitas Islam Negri Sunan Gunung Djati Bandung, penelitian 

ini dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa lain khususnya 

mahasiswa Jurusan Administrasi Publik dalam implementasi kebijakan 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi penulis, penelitian  ini dapat bermanfaat dalam memperluas 

pandangan serta pengetahuan terhadap implementasi kebijakan. 

b. Bagi instansi terkait, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat dan masukan bagi dinas maupun intansi tentang informasi 

mengenai pemecahan masalah dalam melaksanakan RPJMdes yang baik. 

c. Bagi  Universitas Islam Negri Sunan Gunung Djati Bandung, penelitian 

ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam pengembangan ilmu 

administrasi maupun manajemen pemerintahan dalam memberikan 

pembelajaran. 

 

F. Kerangka Pemikiran 

Salah satu persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa 

adalah terkait elemen perencanaan pembangunan desa (RPJMDes). Karena 

RPJMDes merupakan dokumen yang menunjukkan arah. tujuan dan kebijakan 

pembangunan desa. Maka, kualitas RPJMDes menjadi sangat penting untuk 

diperhatikan, baik dari segi proses penyusunan, kualitas dokumen maupun 

kesesuaiannya dengan Peraturan Perundangan yang berlaku. Penyusunan 

RPJMDes berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 

66 Tahun 2007 adalah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Permendagri 

dimaksud serta mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Desa menyusun 

RPJMDes. Untuk mengakomodasi kepentingan tersebut perlu disediakan Petunjuk 

Teknis Penyusunan RPJM-Desa, yang merupakan turunan dari serta penjabaran 

secara rinci Permendagri No. 66 Tahun 2007. 

Mazmanian dan Sabatier mengungkapkan dalam (Wahab, 2001: 68): 

“arti implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, 

biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun dapat pula berbentuk perintah-

perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan yang 

lainnya. Keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, 
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menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan 

berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya”. 

 

Sedangkan menurut teori Van Meter dan Van Horn (dalam Agostino, 

2006:139): 

Mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang 

dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-

kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-

tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan adapun implementasi 

kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu sebagai berikut : 

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan 

2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan 

3. Adanya hasil kegiatan 

 

Menurut Van Meter dan Van Horn ( dalam Subarsono,2005: 32):  

“implementasi yang berhasil seringkali membutuhkan mekanisme-mekanisme 

dan prosedur-prosedur lembaga. Hal ini sebenernya mendorong kemungkinan 

yang lebih besar dari pejabat-pejabat tinggi (atasan) untuk mrndorong 

pelaksana (pejabat-pejabat bawahan) bertindak dalam suatu cara yang 

konsisten dengan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan”.  

 

Van Meter dan Van Horn (dalam Indiahono, 2009:38): menjelaskan bahwa 

ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu: 

1. Standar dan sasaran kebijakan 

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga tidak 

menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik 

diantara para agen implementasi. 

2. Sumber Daya 

Kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya 

manusia maupun sumber daya non manusia. 

3. Komunikasi antar organisasi  

Dalam berbagai kasusu, implementasi senuah program terkadang perlu di 

dukung dan dikoordinasikan dengan intansi lain agar tercapai keingginan 

yang diinginkan. 

4. Karakteristik agen pelaksana 

Sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi 

implementasi kebijakan. Termasuk didalamnya karakteristik para 

partisipan yakni mendukung atau menolak, kemudian juga bagaimana sifat 

opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung 

implementasi kebijakan. 

5. Kondisi sosisal, ekonomi dan politik 

Kondisi sosial, ekonomi dan politik mencakup sumber daya ekonomi 

lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. 
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Rencana 
Pembangunan 

Jangka 

Menengah/RP

JMdes 

6. Disposisi implementor 

Disposisi implementor mencakup tiga hal yang penting, yaitu: 

a. Respons implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi 

kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; 

b. Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; 

c. Intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki 

oleh implementor. 

 

Berdasarkan teori di atas maka kerangka pemikiran penelitian ialah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerangka Pemikiran Peneliti 

Gambar 1.2 Sumber : Hasil Penelitian (diolah peneliti) 2020. 

 

 

1. Tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional Pasal 

1 dan Pasal 5 

2. Tentang Kader 

Pemberdayaan Desa 

3. Tentang Pedoman  Penyusnan 

dan Pendayagunaan Data 

Profil Desa/ Kelurahan 

Implementasi Kebijakan 

Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah di Desa Sukatenang: 

1. Standar dan sasaran kebijakan 

2. Sumber daya 

3. Komunikasi antar organisasi  

4. Karakteristik agen pelaksana 

5. Kondisi sosial, ekonomi & 

politik 

6. Disposisi implementor 

Van Metter dan Carl Van Horn, 

dalam Indiahono (2009:338) 

Implementasi Kebijakan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah di 

Desa Sukatenang Kecamatan 

Sukawangi Kabupaten Bekasi 

1. Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 2004 

2. Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 7 Tahun 

2007 

3. Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 12 Tahun 

2007 
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G.  Proposisi 

Implementasi Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah di Desa 

Sukatenang Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi dalam pelaksanaanya akan 

berjalan efektif dan efisien jika memperhatikan 6 (enam) dimensi yaitu: Standar 

dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi antar Organisasi, Karakteristik 

Agen Pelaksana, Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik serta Disposisi 

Implementor. 

 

 


