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MOTO DESA 

P I S A N G 

 

• Professional 

• Informatif 

• Senyum Sapa Salam 

• Akuntabel 

• Nyaman 

• Gesit 
 

 Desa Cipeundeuy merupakan salah satu desa di 

Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta terbentuk 

Pada Tahun 1977 yang merupakan pemekaran atau 

pecahan dari Desa Cileunca dan masih masuk 

kecamatan Darangdan. Pada saat itu sesuai dengan 

perkembangan penduduk, luas wilayah, wilayah 

kerja, perangkat, sarana dan prasarana pemerintah 

serta adanya Program Pemerintah  pada tahun 1977 

wilayah Cileunca bagian Timur dipecah atau di 

mekarkan menjadi dua desa yaitu Desa Cileunca dan 

Desa Cipeundeuy.  

 

Nama Cipeundeuy diambil dari sebuah nama pohon 

besar sejenis Peundeuy yang berada di wilayah 

kampung Pasir Madang dan Cipeundeuy Buntu 

(sekarang Kampung Sukalaksana) yang pada saat itu 

ditebang dan di dalam pohon tersebut terdapat 

hewan langka dan masyarakat sering menyebut 

daerah tersebut dengan Cipeundeuy. Ci berarti air 

dan Peundeuy sebuah pohon kokoh dan kuat, jadi 

nama Cipeundeuy dapat diartikan Pohon Kokoh 

Tempat Air Bersumber, laksana sebuah desa yang 

kokoh kekeluargaannya, gotong royongnya yang 

menjadi sumber kehidupan yang gemah, ripah, 

repeh, rapih tentram, aman dan makmur seperti air 

yang menjadi sumber kehidupan semua mahkluk 

hidup di bumi ini. 

 
 



 

Para tokoh masyarakat kedua desa pun menyepakati batas-batas wilayah keduanya, 

wilayah Cipeundeuy diawali dari wilayah Kampung Pasir Madang yang beratasan dengan 

Kampung Sukamaju (Desa Cileunca) dengan batas dari Selatan selokan Ciluwer, Jalan 

Cipeundeuy-Cileunca dan Jalan Komplek Milik TNI AU dan sampai Sungai Pamalayan sampai 

Sungai Cikao. 

 

Setelah sah lepas dari Desa Cileunca Desa Cipeundeuy mengangkat seorang Pejabat 

Kepala Desa yaitu Bapak E. Mukti dan Beliau menjabat kurang lebih selama tiga tahun  dari 

tahun 1977-1979 sebelum diadakan pemilihan. 

 

Pada tanggal 24 Agustus 1977 yang diawali ide dan keinginan dari para tokoh masyarakat 

wilayah desa Cileunca Bagian selatan dan pihak Pemerintah Kecamatan Darangdan dan 

Wanayasa tentang pemekeran wilayah desa-desa yang ada di antara dua kecamatan 

tersebut. Maka pada bulan Juli 1977, para tokoh dan pemerintah setempat mengadakan 

musyawarah /pertemuan rencana tentang pemekaran-pemekaran desa-desa yang berada 

di wilayah Wanayasa-Darangdan. 

 

Setelah satu bulan lebih mengadakan musyawarah, tepat pada hari Rabu tanggal 24 

Agustus 1977 maka disepaki terbentuknya sebuah desa baru dari pemekeran Desa Cileunca, 

yaitu Desa Cipeundeuy. 


