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STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA
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Tujuan Perkuliahan

 Mahasiswa mengetahui struktur pemerintahan desa

 Mahasiswa mengidentifikasi struktur pemerintahan desa
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PEMERINTAHAN DESA

 Segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam 
menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan 
kepentingan negara sendiri

Sejak otonomi daerah desa memiliki kewenangan  Sejak otonomi daerah desa memiliki kewenangan 
sendiri untuk menjalankan pemerintahannya.

 Desa berbeda dengan kelurahan 

 Desa bisa berubah menjadi kelurahan 
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PEMERINTAHAN DESA

 Pemerintahan desa merupakan simbol 
pemerintah nasional

 Pemerintahan desa  merupakan penyelenggaraan 
urusan pemerintahan di tingkat desaurusan pemerintahan di tingkat desa

 Pemerintahan desa  merupakan  simbol formal 
kesatuan masyarakat desa
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FUNGSI PEMERINTAHAN DESA

 Instruktif

 Konsultatif 

PartisipasiPartisipasi

 Delegasi 

Pengendalian 



+SEJARAH PEMERINTAHAN +SEJARAH PEMERINTAHAN 
DESA
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SEJARAH

 Tahun 1906 – 1979 : Pemerintahan  Desa diatur oleh 
peraturan perundang-undangan yang dibuat Belanda

 1945 : Sesudah kemerdekaan masih terdapat peraturan 
perundang-undangan tersebut namun pelaksanaan perundang-undangan tersebut namun pelaksanaan 
berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945 yang dituangkan 
dalam PP, Perda, Keputusan Rembuk Desa, dst

 1945 – 1979 : Belum ada peraturan pemerintahan desa yang 
seragam

 UU No 5 tahun 1979 : UU yang mengatur tentang desa (pusat)



+WEWENANG +WEWENANG 
PEMERINTAHAN DESA
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WEWENANG PEMERINTAHAN 
DESA

 Kewenangan pemerintahan pada dasarnya milik pemerintah 
pusat

 Kebijakan desentralisasi  menyerahkan kewenangan 
pemerintah daerah (propinsi/ kabupaten)pemerintah daerah (propinsi/ kabupaten)

 UU No 22 tahun 1999 (Otonomi Daerah)

 UU No 32 tahun 2004 (Pemerintah Daerah)



+
ALASAN ADANYA 
PEMERINTAHAN DESA

 Kekhasan bangsa Indonesia tentang keanekaragaman  adat 
istiadat, bahasa, budaya. 

 Keragaman tersebut muncul di kesatuan masyarakat 
terendah terendah 

 Kesatuan masyarakat desa berdasar Asas teritorial dan Asas 
Geneologis’

 Landasan pengaturan mengenai desa : keragaman, 
partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan 
masyarakat



+PERANGKAT +PERANGKAT 
PEMERINTAHAN DESA
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1. Kepala Desa

 Pimpinan

 Pemilihan dipilih langsung
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2. Sekretaris Desa

 Membantu kepala desa dalam pembinaan administrasi desa 
dan layanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat 
desa
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3. Bendahara Desa

 Pengelola keuangan desa
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4. Kepala Urusan (kaur) dan Kepala 
Dusun

 Ditetapkan berdasar kebutuhan 

 Kepala Dusun mengurusi urusan di tiap dusun
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5. Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes)

 Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa 
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6. Badan Permusyawaratan Desa

 Lembaga aspirasi masyarakat desa

 Merancang program perdesaan 
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7. Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat Desa (LPMD)

 Lembaga yang berperan menggali potensi masyarakat desa 
untuk selanjutnya mengarahkan potensi tersebut
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8. Pemberdayaan Kesejahteraan 
Keluarga (PKK)

 Sarana peningkatan kesejahteraan keluarga 
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9. Perlindungan Masyarakat 
(Linmas)

 Lembaga pengganti LKMD (Lembaga Ketahanan masyarakat 
Desa)

 Bertugas melindungi masyarakat desa 
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10. Koperasi Unit Desa (KUD)

 Sarana pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat desa

 Simpan pinjam, menyediakan kebutuhan pokok
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11. Organisasi Kemasyarakatan 
(Ormas)

 Pelembagaan komunitas yang memiliki peran-peran  di 
masyarakat desa  sesuai dengan tujuannya
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12. Karang Taruna

 Wadah pemupukan karakter bangsa

 Organisasi sosial kepemudaan dengan jaringan dari daerah 
hingga pusat

 Mediator dan motivator pembangunan 

 Tugas pokok : menanggulangi berbagai masalah 
kesejahteraan sosial terutama di generasi muda

 Ada 3 hal : Rekreasi dan Olahraga, Usaha Ekonomi Produktif, 
Usaha Kesejahteraan Sosial



+



+
13. Alokasi Dana Desa (ADD)

 Hubungan keuangan pemerintah kabupaten dan pemerintah 
desa 

 ADD merupakan wujud pemenuhan hak desa untuk 
menyelenggarakan otonomi desamenyelenggarakan otonomi desa
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REVIEW 

1. Pemerintahan Desa

2. Otonomi Desa

3. Perangkat Desa3. Perangkat Desa
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PEMBANGUNAN DESA
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PEMBANGUNAN

 Merupakan proses berdimensi menyeluruh antara sistem 
sosial, ekonomi, politik, budaya untuk menciptakan kondisi 
kemajuan dengan partisipasi masyarakat

 Prinsip : transparansi, partisipasi, dapat dinikmati  Prinsip : transparansi, partisipasi, dapat dinikmati 
masyarakat, dipertanggungjawabkan, berkelanjutan

 Strategi : pembangunan, kesejahteraan, tanggap kebutuhan, 
terpadu/ menyeluruh
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PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA 
vs PEMBANGUNAN DESA 

 Pembangunan masyarakat desa (community development)

Pembangunan dengan pendekatan kemasyarakatan 
(community approach), partisipasi, dan organisasi.

Ada inisiatif, kreativitas dan perngorganisasian mandiri

 Pembangunan desa : Rural Development

Menyeluruh, mutideimensional dan multiaspek

Proses perubahan dari tata cara hidup, metode membangun 
diri sendiri
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PERMASALAHAN POKOK 
PEMBANGUNAN PERDESAAN
1. Mempertahankan peningkatan produksi pangan

2. Meningkatkan produksi hasil pertanian untuk menunjang 
industri perdesaan

3. Mendorong ekspor dan substitusi impor

4. Melestarikan SDA dan lingkungan hidup

5. Memasarkan  hasil produk perdesaan

6. Memerluas lapangan kerja di perdesaan

7. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM

8. Meningkatkan keswadayaan masyarakat

9. Menguatkan kelembagaan desa

10. Mengurangi kesenjangan antar golongan masyarakat

11. Meningkatkan partisipasi masyarakat 
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STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

1. Top down planning

2. Bottom Up planning

3. Kombinasi 
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LANGKAH PEMBANGUNAN DESA

1. Mengembangkan kegiatan usaha masyarakat di bidang 
pertanian, ndustri kecil dan kerajinan

2. Melaksanakan usaha Keluarga Berencana

3. Meneliti potensi masing-masing wilayah untuk menyusun 
program terpadu

Meningkatkan keterampilan penduduk4. Meningkatkan keterampilan penduduk

5. Meningkatkan potensi/ kemampuan dan SDM 

6. Menumbuhkan kegiatan usaha ekonomi 

7. Meningkatkan usaha penerangan (penyuluhan) melalui 
media

8. Meningkatkan dan memelihara sarana
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LANGKAH PEMBANGUNAN DESA

9. Membinan pengembangan permodalan

10. Memperluas dan memperbaiki layanan kesehatan dan 
pendidikan

11. Membina wadah partisipasi dan penyalur aspirasi 
masyarakat

12. Program padat karya dan menyerap tenaga kerja12. Program padat karya dan menyerap tenaga kerja

13. Usaha pelestarian lingkungan

14. Melaksanakan pemukiman kembali

15. Meningkatkan bantuan pembangunan desa
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PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DESA
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PEMBERDAYAAN 

 Salah satu bentuk konkret upaya pembangunan dengan 
menggali potensi masyarakat desa untuk diberdayakan

 Bentuk :

1. Pemberdayaan politik

2. Pemberdayaan ekonomi

3. Pemberdayaan Sosial budaya

4. Pemberdayaan Lingkungan 
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KEGIATAN PEMBERDAYAAN

1. Bantuan modal

2. Bantuan pembangunan prasarana

3. Bantuan pendampingan3. Bantuan pendampingan

4. Kelembagaan
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AKTOR PEMBERDAYAAN

1. Pemerintah desa

2. Organisasi kemasyarakatan di luar lingkungan masyarakat 
(LSM)

3. Lembaga masyarakat internal (Local community) – LPMD, 
PKK, Karang Taruna
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