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1. Aparatur Pemerintah Desa
• Peningkatan kualitas penyelenggara Pemerintahan Desa di  bidang administrasi ditempuh

melalui peningkatan SDM Perangkat Desa
• Peningkatan pemahaman tugas dan fungsi perangkat desa dengan jalan pelatihan/pemberdayaan bagi

Perangkat Desa.
• Peningkatan pelayanan masyarakat ditempuh melalui peningkatan disiplin jam kerja.
• Penempatan SOTK  sesuai dengan aturan perundang -undangan dan kemampuan SDM perangkat.

2. Pertanian dan Peternakan
• Peningkatan sumber daya petani dengan mengadakan sekolah lapang bagi anggota kelompok-kelompok

tani.
• Peningkatan kemampuan petani agar ko moditas pertanian meningkat melalui penyuluhan, pengajuan

bagi kelompok tani dan pemberdayaan kelompok-kelompok tani yang ada, terutama yang tergabung
dalam Gapoktan.

• Peningkatan pendapatan keluarga RTM dengan peluang-peluang usaha yang dimotori oleh BUMDesa.
• Peningkatan hasil pertanian (padi)  ditempuh dengan pembangunan jaringan irigasi.

3. Kesehatan
• Peningkatan kualitas hidup bagi usia lanjut dengan melalui pendirian Posyandu Lansia.
• Peningkatan pelayanan di Posyandu dengan kegiatan Pemberdayaan dan pemberian Insentif bagi Kader 

Posyandu.
• Peningkatan Gizi Balita dengan mela lui penambahan Pemberian Makanan Tambahan.
• Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat dengan penyuluhan/sosialisasi Pola

Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
• Pengadaan sarana dan prasarana Poliklinik Desa
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4. Pendidikan dan Sosial Budaya
• Pengadaan sarana dan prasarana pendukung pendidikan anak usia dini (APE)
• Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait untuk memajukan pendidikan anak
usia dini.

• Sosialiasasi/penyuluhan bahaya miras, narkoba, dan zat adiktif lainnya bagi remaja.

5. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
• Perbaikan sarana pendukung perekonomian desa.
• Perbaikan jalur transportasi antar Dusun/liingkungan dan antar Desa
• Perbaikan jalur transportasi perekonomian antar desa.
• Pembukaan jalan baru untuk lingkungan.
• Penyedian sarana air bersih.
• Peningkatan sarana penunjang wisata Desa.

6. Bidang Ekonomi
• Menciptakan peluang usaha ekonomi kreatif
• Memfasilitasi pembinaan, peningkatan serta pemberdayaan kader-kader untuk meningkatkan
perekonomiannya.

• Meningkatkan peran BUMDesa dalam mewujudkan kemandirian ekonomi.
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• Aparatur Pemerintah Desa
Menganggarkan dana pelatihan peningkatan kapasitas Perangakat Desa.
Peningkatan kedisiplinan ditempuh dengan pengawasan melekat dan pelaksanaan meeting bagi
Perangkat Desa.
Peningkatan disiplin masuk kerja dan  pemberlakuan absensi bagi kehadiran Perangkat Desa

• Pertanian
Menganggarkan untuk sektor pertanian (percepatan pembangunan)
Mengsinergikan program-program Desa dengan sektor pertanian.
Pengajuan usulan-usulan pada forum Musrenbangcam dengan renstra SKPD terkait yang sesuai
dengan potensi yang dimiliki.

• Kelembagaan
Menjalin hubungan yang  harmonis dengan semua lembaga -lembaga Desa yang ada serta 
lembaga-lembaga lainnya termasuk pelaku bisnis/perusahaan yang ada di wilayah Desa 
Cipeundeuy.
Pemberdayaan bagi lembaga-lembaga yang ada.
Melibatkan lembaga-lembaga yang ada dalam pengambilan kebijakan Desa.
Saling menghormati dan saling kontrol sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan
aturan/perundang -undangan yang ada.
Pembinaan secara khusus untuk BUMDesa.
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