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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH 

 

A. Gambaran Umum Kabupaten Jombang 

1. Profil Kabupaten Jombang 

Jombang berasal dari bahasa Jawa, yaitu ijo yang mewakii agamis 

(kaum santri) dan abang yang mewakili nasionalis atau kejawen (kaum 

abangan). Jombang merupakan salah satu dari gerakan revolusi 

kemerdekaan Indonesia, dimana pada saat itu terdapat dua etnis, yaitu etnis 

Tionghoa dan etnis Arab. Etnis Tionghoa ditandai dengan hadirnya tiga 

kelenteng yang sampai saat ini masih berfungsi. Sedangkan etnis Arab 

sampai saat ini masing dijumpai di Jombang, bahkan perkembangannya 

sangat signifikan.
44

 Berdirinya Kabupaten Jombanng tidak terlepas dari 

peninggalan sejarah, diantaranya Candi Ngrimbi, Pulosari Bareng, dmana 

didalam lambang Jombangterdapat likusan gerbang, maksudnya seabgai 

gerbang Majapahit dimana saat itu wilayah keresidenan Jombang termasuk 

dalam wewenangnya. 

2. Kondisi Geografis, Administratif dan Fisik 

Kabupaten Jombang terletak di provinsi Jawa Timur dengan luas 

wilayah 115.950 Ha atau setara dengan 1.159,50 km
2
. Wilayah Kabupaten 

Jombang terletak pada posisi 7.20’ dan 7.45’ lintang selatan dengan bujur 

timur 5.20
o
 - 5.30

o
. Keresidenan Jombang memiliki posisi yang sangat 
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strategis karena berada di persimpangan jalur lintas utara dan selatan Pulau 

Jawa (Surabaya-Madiun-Yogyakarta), jalur Surabaya-Tulungagung, serta 

jalur Malang-Tuban.
45

 Secara keseluruhan Keresidenan Jombang memiliki 

301 desa dari 21 kecamatan. Keresidanan atau kabupaten Jombang dipimpin 

oleh Bupati dan Wakil Bupati.
46

 

Gambar 3.1 Peta Kabupaten Jombang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Jombangkab.go.id diakses pada tanggal 31 Agustus 2018 
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3. Potensi Daerah  

Kabupaten Jombang terdapat beberapa potensi diantaranya adalah:
47

 

a. Sektor Industri meliputi pengecoran Kuningan, besi, perak yang 

berlokasi di Kecamatan Mojoagung. Manik-manik kaca yang berlokasi di 

Kecamatan Gudo. 

b. Sektor Kehutanan dengan hasil hutan kayu dan non kayu (perlebahan, 

budidaya burung wallet dan hutan jati) yang berlokasi di Kecamatan 

Wonosalam dan Bareng. 

c. Sektor Pertanian yang meliputi sektor pertanian dan tanaman pangan 

diantaranya adalah tanaman padi yang berlokasi di Kabupaten Jombang 

kecuali Kudu dan Ngusikan, tanaman jagung serta jenis tanaman 

hortikultura diantaranya sayur-sayuran serta buah-buahan (durian, jeruk 

nipis, semangka) yang berlokasi di Kecamatan Wonosalam, Perak dan 

Bandarkedungmulyo. 

d. Sektor Perkebunan  terdiri dari tanaman musiman (kopi, cengkeh, kakao) 

yang berlokasi di Kecamatan Wonosalam dan Bareng dan tanaman obat-

obatan (Kunyit, Jahe, Temulawak, Asam Jawa, Mengkudu) yang 

berlokasi di Kecamatan Sumobito. 

e. Sektor Perikanan merupakan unit pembenihan dan kelompok 

pembudidayaan ikan yang potensial terdiri dari beberapa komoditi 

diantaranya adalah (1) komoditi ikan gurame di Kecamatan Kesamben, 

(2) komoditi ikan lele di Kecamatan Diwek dan Ngoro, (3) komoditi ikan 
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tombro di Kecamatan Ngoro, (4) komoditi ikan nila di Kecamatan Ngoro 

serta (5) komoditi ikan Patin di Kecamatan Jogoroto Kabupaten 

Jombang. 

f. Sektor Peternakan meliputi kelompok ternak yang potensial diantaranya 

adalah jenis usaha (1) sapi potong di Kecamatan Ngoro dan Sumobito, 

(2) kambing di Kecamatan Wonosalam, serta (3) ayam ras pedaging di 

Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. 

g. Sektor Pertambangan yang terdiri dari sektor pertambangan pasir batu di 

Kecamatan Bandarkedungmulyo, Ploso, Kudu, Ngoro dan Kabuh. 

Komoditi tanah lempung di Kecamatan Perak, Ngoro, Plandaan dan 

Mojowarno serta beberapa komoditi lain diantaranya adalah lodium, 

diatome, andesit yang berada di Kecamatan Kesamben, Kabuh dan 

Wonosalam. 

4. Potensi Wisata  

Jombang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur 

yang memiliki banyak potensi wisata alam diantaranya adalah: (1) Air terjun 

tretes yang terletak di Kecamatan Wonosalam dengan jarak +/-40 Km dari 

pusat Kota Jombang arah tenggara, (2) Goa Sigolo-golo terletak di 

Kecamatan Wonosalam yang berjarak +/-30 Km dari air terjun tretes, (3) 

Wisata air Sumberboto merupakan bentuk Wisata binaan dari Perhutani 

yang banyak dikunjungi para remaja setiap bulannya. Suasana dingin dan 

asri penuh dengan pepohonan yang berada di Kecamatan Mojowarno, (4) 

Gelanggang wisata air, kolam pancing dan lapangan tenis yang terletak 
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strategis +/-2 Km arah timur pusat Kota Jombang yang dikenal dengan 

wisata Keplaksari, (5) Kedung Cinet Cinet terletak 10 km dari jembatan 

Brantas Ploso, tepatnya di desa Pojok Klitih, lokasinya di tengah hutan 

belantar, (6) Sumber Penganten terletak sekitar 1 kilometer dari arah pusat 

Kecamatan Jogoroto, (7) Goa Sriti terletak di Kecamatan Wonosalam, (8) 

Sendang Made terletak di Kecamatan Kudu, serta (9) Candi Rimbi terletak 

di pinggiran Jalan raya Mojoagung-Wonosalam, (10) Gereja Kristen Jawi 

Wetan yang terletak di Kecamatan Mojowarno (11) Klenteng Hong San 

Kyong yang terletak di Kecamatan Gudo, serta (12) wisata religi makam 

Kh. Abdurrahman Wahid yang Terletak di Kecamatan Diwek Kabupaten 

Jombang.
48

 

 

B. Gambaran Umum Desa Sengon dan Desa Banjardowo 

1. Desa Sengon 

a. Kondisi Umum Desa 

Desa Sengon merupakan desa yang terletak ±2 Km dari pusat 

Pemerintahan Kecamatan Jombang. Secara administratif batas-batas 

Desa Sengon diantaranya adalah sebelah Utara berbatasan dengan Desa 

Pulolor, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Jabon, sebelah Barat 

berbatasan dengan Desa Tunggorono, dan sebelah Timur berbatasan 

dengan Desa Kepatihan. Desa Sengon terdiri dari 5 dusun 11 RW (Rukun 

Warga) dan 58 RT (Rukun Tetangga). Luas wilayah Desa Sengon adalah 
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297,5 Ha. Sebagian besar wilayah Desa Sengon adalah berupa dataran. 

Secara agraris tanah sawah juga relatif luas sebagai lahan penanaman 

untuk tanaman semusim.
49

 

Menurut jenis penggunaan tanahnya, luasan tersebut terinci 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Luas Tanah Desa Sengon Menurut Penggunaan 

No Jenis Penggunaan Tanah Luas (ha) 

1 Pemukiman / Perumahan 197,7 

2 Sawah 46,3 

3 Tegal 37,7 

4 Hutan - 

5 Lainnya 15,8 

Sumber: Data diolah, 2018 

 

Sumber daya manusia yang tersedia bisa dilihat dari data 

komposisi jumlah penduduk. Jumlah penduduk di Desa Sengon adalah 

sebanyak 21.582 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 10.118 jiwa dan 

perempuan 11.464 jiwa. Banyak sedikitnya penduduk miskin merupakan 

salah satu indikator kesejahteraan suatu masyarakat, namun ini juga 

bukan merupakan suatu hal yang mutlak. Berdasarkan klasifikasi Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Desa 

Sengon terdapat 883 keluarga yang tergolong prasejahtera atau miskin, 

162 keluarga kategori sejahtera I, 186 keluarga kategori sejahtera II, 90 

keluarga kategori sejahtera III dan 149 keluarga sejahtera III+.
50
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Mata pencaharian penduduk di Desa Sengon sebagian besar masih 

berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian 

memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data 

menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada tabel berikut 

ini.
51

 

Tabel 3.2 

Data Penduduk Desa Sengon Menurut Mata Pencarian 

No Mata Pencaharian Jumlah Penduduk (jiwa) 

1 Petani 215 

2 Buruh Tani 375 

3 Pegawai Negeri 605 

4 Tukang Batu/Kayu  61 

5 Angkutan 215 

6 ABRI 37 

7 Pensiunan 290 

8 Pedagang 968 

9 Lain-lain 295 

Sumber: Data diolah, 2018 

 

b. Penerimaan Dana Desa   

Penerimaan dana desa untuk Desa Sengon dari tahun 2015 sampai 

2017 adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.3 

Penerimaan Dana Desa untuk Desa Sengon 

Tahun Realisasi Dana Desa (Rupiah) 

2015 288.295.000,00 

2016 640.771.553,00 

2017 816.219.950,00 

Jumlah 1.742.286.483,00 

Sumber: Data diolah, 2018 
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2. Desa Banjardowo 

a. Kondisi Umum Desa 

Secara geografis Desa Banjardowo teletak pada posisi 7
0
31’0” 

Lintang Selatan dan 111
0
54’0” Bujur Timur. Topografi ketinggian desa 

ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 90 m di atas permukaan air 

laut. Berdasarkan data BPS Kabupaten Jombang Tahun 2016, selama 

tahun 2016 curah hujan di Desa Banjardowo rata-rata mencapai 1.991 

mm.
52

  

Secara administratif, Desa Banjardowo terletak di wilayah 

Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dengan posisi dibatasi oleh 

wilayah desa-desa tetangga. Batas-batas Desa Banjardowo diantaranya 

adalah sebelah Utara berbatasan dengan Desa Karangdagangan, sebelah 

Selatan berbatasan dengan Desa Pagerwojo, sebelah Barat berbatasan 

dengan Desa Brangkal, dan sebelah Timur berbatasan dengan Jarak 

tempuh dari Desa Banjardowo ke ibu kota kecamatan sendiri adalah ± 2 

km. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah ± 9 km, yang 

dapat ditempuh dengan waktu sekitar 30 menit. Secara administratif, 

Desa Banjardowo terdiri dari 7 dusun. Diantaranya adalah Dusun 

Banjardowo, Dusun Gempolpait, Dusun Banjarkerep, Dusun 

Gedangkeret, Dusun Sumberwinong, Dusun Sendangrejo, dan Dusun 

Banjaragung.
53
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b. Penerimaan Dana Desa   

Penerimaan dana desa untuk Desa Banjardowo dari tahun 2015 

sampai 2017 adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.4 

Penerimaan Dana Desa untuk Desa Banjardowo 

Tahun Realisasi Dana Desa (Rupiah) 

2015 280.181.000,00 

2016 628.247.374,00 

2017 800.254.120,00 

Jumlah 1.708.682.494,00 

Sumber: Data diolah, 2018 

 

3. Struktur Organisasi Desa Sengon dan Desa Banjardowo 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan 

bahwa dalam melaksanakan Pemerintahan Desa, terdapat tugas 

pemerintahan yang harus dilakukan oleh tiap desa. Wewenang Pemerintah 

Desa adalah:
54

 

a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa  

c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa  

d. Menetapkan Peraturan Desa  

e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  

f. Membina kehidupan masyarakat Desa  

g. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta 

mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa  
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h. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa  

i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa  

j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa  

k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa 

l. Memanfaatkan teknologi tepat guna 

m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif 

n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa 

hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan 

o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

Dalam melaksanakan pemerintahan Desa, terdapat pembagian 

wewenang dari masing-masing perangkat desa sebagai bentuk perwujudan 

kemandirian Desa. Pembagian wewenang dalam menjalankan pemerintahan 

Desa sangat diperlukan agar pemerintahan Desa dapat terselenggara dengan 

baik sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditentukan. Pembagian 

wewenang dari masing-masing perangkat desa diwujudkan dengan adanya 

struktur organisasi dari tiap-tiap desa. Berikut adalah Bagan Struktur 

Pemerintahan di tiap Desa Sengon dan Desa Banjardowo Kecamatan 

Jombang, Kabupaten Jombang. 
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Gambar 3.2 Bagan Struktur Pemerintahan di Desa Sengon dan  

Desa Banjardowo 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Untuk masing masing tugas dan fungsi perangkat desa, akan 

dijelaskan sebagai berikut :  

a. Kepala Desa 

Kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain 

yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

desa. Tugas dan wewenang kepala desa adalah:
55

 

1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan 

kebijakan yang ditetapkan bersama BPD  

2) Mengajukan rancangan Peraturan Desa (Perdes)  
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3) Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama 

BPD 

4) Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai 

APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD  

5) Membina kehidupan masyarakat Desa  

6) Membina perekonomian Desa  

7) Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif  

8) Mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk 

kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan  

9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan.   

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang 

melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil 

dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan 

secara demokrasi. Fungsi BPD yang berkaitan dengan kepala desa 

yaitu:
56

 

1) Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;  

2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan 

Peraturan Kepala Desa;  

3) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;  

4) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;  
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5) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat; 

6) Memberi persetujuan pemberhentian/ pemberhentian sementara 

Perangkat Desa;  

7) Menyusun tata tertib BPD; 

c. Sekretaris Desa  

Tugas pokok dan fungsi sekretaris desa adalah:
57

 

1) Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data untuk 

kelancaran kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, 

dan kemasyarakatan  

2) Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan  

3) Pelaksanaan administrasi umum  

4) Pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan 

kemasyarakatan  

5) Menyusun dan mengkoordinasikan program kerja pelaksanaan tugas 

sekretariat  

6) Menyusun dan mengkoordinir kegiatan yang dilakukan oleh perangkat 

desa  

7) Menyusun rencana kebutuhan, perlengkapan dan peralatan serta 

pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor  

8) Menyusun dan memperoses rancangan produk hukum desa, (Peraturan 

Desa, Peraturan Kepala Desa, dan keputusan Kepala Desa)  
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9) Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian (Aparatus Desa) yang 

meliputi kesejahteraan kerja, pengangkatan dan perberhentian 

perangkat desa  

10) Menyelenggarakan penyusunan rencana anggaran pengelolaan 

keuangan serta pertanggung jawaban pelaksanaananya  

11) Melakukan pelayanan tekhnis administrasi kepada masyarakat  

12) Menyusun program tahunan Desa; ( RPJMDes – RKP Des ) 

13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dalam hal 

kepala desa berhalangan. 

d. Kaur Keuangan (Bendahara Desa) memiliki kewajiban untuk membantu 

Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan 

desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan 

penyusunan APBD. Tugas pokok Kaur keuangan (bendahara desa) 

adalah:
58

 

1) Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan 

dan mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam rangka 

pelaksanaan APBD  

2) Membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan uang 

yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban  

3) Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/ 

surat berharga dalam pengelolaannya  

4) Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah  
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5) Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan 

untuk dibayarkan  

6) Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari 

pembayaran yang dilakukannya  

7) Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban ke kas negara  

8) Mengelola rekening tempat penyimpanan dan  

9) Menyusun program kerja pelaksanaan tugas dan perencanaan desa  

10) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan 

perencanaan desa  

11) Menyusun dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi 

penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan  

12) Mengumpulkan dan menyiapkan penyusunan program kerja 

pelaksanaan tugas kerjabersama  

13) Melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh Kepala Desa 

sesuai dengan tugas dan fungsinya  

14) Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala 

Desa. 

e. Kepala Urusan Umum berkedudukan sebagai unsur sekretariat yang 

bertanggungjawab kepada kepala desa melalui sekretaris desa. Kepala 

urusan umum mempunyai tugas:
59

 

1) Membantu kepala desa di bidang teknis dan administratif pembinaan 

kehidupan masyarakat desa  
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2) Melaksanakan urusan surat menyurat serta pelayanan umum  

3) Memelihara dan melestarikan asset-aset pemerintah  

4) Melaksanakan urusan keuangan dan pelaporan  

5) Membina dan melayani administrasi kependudukan  

6) Membina dan melayani perizinan  

7) Pelaksana kegiatan bidang pembinaan kehidupan masyarakat desa  

8) Pelaksana inventarisasi, pembinaan dan pelestarian kebudayaan yang 

berlaku di desa 

9) Pelaksana kegiatan perencanaan bidang kemasyarakatan dan sosial 

budaya desa 

f. Kasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) mempunyai tugas:
60

 

1) Mengumpulkan dan mengevaluasi data di bidang kesejahteraan rakyat  

2) Melakukan pembinaan di bidang keagamaan, kesehatan, keluarga 

berencana, posyandu, dan pendidikan masyarakat  

3) Menyelenggarakan inventarisasi penduduk yang tuna karya, tuna 

wisma, tuna susila, para penyandang cacat fisik, yatim piatu, jompo, 

panti asuhan dan pencatatan dalam rangka memasyarakatkan kembali 

bekas narapidana  

4) Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan 

masyarakat (raskin, BLSM, dan sebagainya)  

5) Membantu penyaluran bantuan terhadap korban bencana  
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6) Membantu dan membina kegiatan pengumpulan zakat, infak, dan 

sodakoh, dan dana sosisal lainnya  

7) Membantu administrasi di bidang nikah, talak, cerai, rujuk, dan 

kelahiran serta pengurusan jenazah / kematian  

8) Melaksanakan administrasi desa sesuai dengan bidangnya.  

9) Melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat di 

bidangnya  

10) Membantu tugas – tugas di bidang pemungutan pendapatan desa dan 

pemerintah di atasnya (pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya)  

11)  Menjalankan tugas lain yang diberiakan oleh kepada desa dan 

sekretaris desa 

g. Tugas pokok Kaur Pembangunan adalah membantu Kepala Desa dalam 

tugas pelayanan, perencanaan dan penyelenggaraan program desa. Tugas 

dan Fungsi Kaur Keuangan sebagai berikut:
61

  

1) Merencanakan pelaksanaan pembangunan, menjaga dan memelihara 

prasarana fisik di lingkungan Desa  

2) Melakukan pelayanan masyarakat di bidang pembangunan dan 

perekonomian masyarakat 

3) Melaksanakan bimbingan kepada pengusaha ekonomi lemah, koperasi 

dan kegiatan perekonomian lainnya 

4) Melakukan kegiatan untuk meningkatkan swadaya partisipasi 

masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan 
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5) Mengumpulkan dan memformulasikan data untuk bahan penyusunan 

program dan perencanaan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa  

6) Menyusun program kerja pelaksanaan tugas dan perencanaan desa  

7) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan 

perencanaan desa  

8) Menyusun dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi 

penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan  

9) Mengumpulkan dan menyiapkan penyusunan program kerja 

pelaksanaan tugas kerja bersama  

10) Melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh Kepala Desa 

sesuai dengan tugas dan fungsinya 

h. Sedangkan Tugas pokok dan Fungsi Kasi Pemerintahan sebagai 

berikut:
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1) Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan 

pemerintahan desa  

2) Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan 

administrasi kependudukan dan catatan sipil  

3) Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan 

kegiatan sosial politik ideologi negara dan kesatuan bangsa  

4) Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan 

administrasi pemerintahan desa 
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5) Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data yang 

terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan umum dan 

pemerintahan desa  

6) Menyelenggaraan kegiatan yang terkait dengan bidang pertahanan dan 

kependudukan  

7) Menyelenggaraan kegiatan yang terkait dengan bidang pertahanan dan 

kependudukan  

8) Merumuskan upaya terciptanya ketenteraman, ketertiban dan 

pembangunan kesatuan bangsa di desa  

9) Menyelenggarakan kegiatan yang terkait dengan urusan organisasi 

sosial kemasyarakat dan adat istiadat  

10) Melakukan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan dusun dan RT  

11) Melakukan kegiatan yang terkait dengan pernyataan peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku, keputusan desa dan keputusan 

kepala desa  

12) Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan 

pemerintahan desa yang sehat dan dinamis  

13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa 

i. Tugas pokok Kepala Dusun adalah:
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1) Membantu kepala desa dalam tugas pelayanan, pemberdayaan dan 

penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan desa  
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2) Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data yang

terkait dengan penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan 

desa 

3) Melaksanakan tertib administrasi umum dan keuangan

4) Melaksanakan urusan perlengkapan dan inventaris desa

5) Melaksanakan urusan rumah tangga desa

6) Melaksanakan penataan rapat dan upacara

7) Melaksanakan penataan arsip

8) Mengumpulkan dan menyusun bahan laporan pemerintah desa

9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

10) Menjalankan tugas lain yang diberiakan oleh kepada desa dan

sekretaris desa. 

Pembangunan infrastruktur desa merupakan bagian dari kewajiban 

pemerintah desa dan tidak serta merta bisa dilaksanakan karena harus sesuai 

dengan aturan perundang-undangan. Pembangunan infrastruktur perdesaan 

merupakan salah satu tugas Kepala Urusan Pembangunan yaitu 

merencanakan pelaksanaan pembangunan, menjaga dan memelihara 

prasarana fisik di lingkungan Desa bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan 

Umum. 


