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BAB III  

DEKSRIPSI WILAYAH 

 

A. Gambaran Umum Kecamatan Padewamu 

Kecamatan Pademawu merupakan salah satu kecamatan yang berada di 

Kabupaten Pamekasan, Madura. Letak Kecamatan Pademawu berbatasan 

dengan Kecamatan Larangan dibagian utara, berdampingan dengan Kecamatan 

Tlanakan dan Kecamatan Pamekasan dibagian barat, dan berdampingan 

dengan Kecamatan Galis dibagian timur, sedangkan dibagian selatan dibatasi 

oleh Selat Madura. Dari segi astronomis, Kecamatan Pademawu terletak pada 

posisi 113°19’ - 113°58’ BT dan 6°51’ - 7°31’ BS.  

Gambar 3.1 Peta Lokasi Kecamatan Pademawu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Pemerintah Desa Bunder, 2018 



39 

Luas wilayah yang dimiliki Kecamatan Pademawu sebesar 7.219 Ha. 

Dari keseluruhan wilayah Kecamatan Pademawu tersebut, 62,26% diantaranya 

adalah lahan pertanian, dan 15,04% area pertambakan sedangkan sisanya 

merupakan lahan permukiman, perdagangan, industri, dan sebagainya. 

Kecamatan Pademawu memiliki areal tambak garam paling luas di Kabupaten 

Pamekasan. 

Secara administratif Kecamatan Pademawu terdiri dari 2 kelurahan dan 

20 desa yaitu Kelurahan Barurambat Timur dan Kelurahan Lawangan Daya, 

sedangkan desanya yaitu Desa Buddurih, Budagan, Buddih, Bunder, Dasok, 

Durbuk, Jarin, Lemper, Majungan, Murtajih, Padelegan, Pademawu Barat, 

Pademawu Timur, Pagagan, Prekbun, Sentol, Sopa’ah, Sumedangan, 

Tambung, dan Tanjung. Tahun 2017 jumlah penduduk di Kecamatan 

Pademawu mencapai 83.200 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebesar 22.240 

RT. Mata pencaharian yang dimiliki penduduk Kecamatan Pademawu sangat 

beragam seperti petani dan pekebun, hal ini dikarenakan wilayah Kecamatan 

Pademawu memiliki tanah yang sangat subur untuk ditanami berbagai macam 

tanaman. Selain itu, penduduk di Kecamatan Pademawu juga ada yang 

berprofesi sebagai nelayan yang merupakan mata pencaharian turun temurun 

dari nenek moyang masyarakat Kecamatan Pademawu. 
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B. Profil Desa Bunder 

1. Geografis 

Secara geografis Desa Bunder merupakan salah satu desa yang 

berada di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yang dibatasi oleh 

beberapa desa sebagai kesatuan lingkup wilayah. Batas-batas Desa Bunder 

yaitu, sebagai berikut: 

Sebelah Utara  : Desa Dasok Kec. Pademawu 

Sebelah Timur  :  Desa Capak Kec. Galis  

Sebelah Selatan :  Desa Pademawu Timur Kec. Pademawu 

Sebelah Barat :  Desa Pademawu Barat Kec. Pademawu 

Gambar 3.2 Peta Desa Bunder 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Pemerintah Desa Bunder, 2018 
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Desa Bunder merupakan daerah yang terletak di atas dataran rendah 

dengan suhu udara rata-rata 39
0
C dengan ketinggian tanah di atas 250 m di 

atas permukaan laut. Sedangkan luas Desa Bunder 402.772 ha. Desa Bunder 

terbagi menjadi 4 dusun yaitu Dusun Bunder Timur, Dusun Bunder Barat, 

Dusun Mondung Selatan, dan Dusun Mondung Utara. Jarak Pemerintahan 

Bunder dengan Kantor Kecamatan Pamekasan Pademawu kurang lebih 0,5 

km dan kurang 7 km untuk jarak ke pendopo Kabupaten Pamekasan.
46

 

Dahulu sebelum adanya Desa Bunder adalah sebuah desa yang bernama 

Desa “Dempo”, Desa yang terletak di Kecamatan Waru Kabupaten 

Pamekasan, sebuah desa yang dikelilingi perbukitan dan termasuk wilayah 

yang terletak di dataran agak tinggi.
47

 

Dengan luas wilayah sekitar 402.772 ha, Pemerintah Desa sebaiknya 

bisa mengelolanya, dan menggali sumber daya alam yang bisa membuat 

pemasukan bagi desa. Potensi lahan tani yang cukup luas bisa menjadi 

modal bagi pemerintahan Desa Bunder untuk mengelolanya. Desa akan 

berkembang apabila sumber daya alam dan sumber manusia dimanfaatkan 

demi kemajuan desa. Pemerintah dan Kelembagaan desa sangat berperan 

dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia karena yang 

memiliki kekuatan dan yang mampu menggerakkan masyarakat desa adalah 

mereka. 

Dengan adanya APBDes, Desa Bunder sudah merasakan anggaran 

yang mereka dapatkan, seperti pembangunan saluran irigasi di Dusun 

                                                             
46 RPJMDes Bunder Tahun 2016-2021 
47 Ibid 
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Mundung Selatan yang menghabiskan biaya sebesar Rp. 70.000.000 dan 

menggunakan anggaran dana desa tersebut, hal itu merupakan contah salah 

satu pembangunan di Desa Bunder yang menggunakan dana desa. 

Sebagai suatu organisasi yang berpengaruh di desa hal-hal yang 

dapat membuat desa berkembang dengan memanfaatkan luas wilayahnya. 

Desa Bunder masih memiliki lahan pertanian (sawah) seluas 25 ha yang 

belum digunakan, lahan itu adalah peluang bagi Desa Bunder untuk 

dikembangkan dan masih bisa ditingkatkan produktifitasnya, karena sejauh 

ini dari pihak desa belum ada pengelolaan secara optimal.  

2. Demografi 

Berdasarkan data administrasi Pemerintahan Desa tahun 2014, 

jumlah penduduk Desa Bunder terdiri dari 940 KK, dengan jumlah total 

2.699 jiwa, dengan rincian 1.360 laki-laki dan 1.339 perempuan.  

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia 

No Usia Jumlah Persentase 

1 0-4 211 orang 9,33 % 

2 5-9 291 orang 8,60 % 

3 10-14 273 orang 9,70 % 

4 14-19 217 orang 6,42 % 

5 20-24 191 orang 4,50 % 

6 25-29 218 orang 6,97 % 

7 30-34 247 orang 12,16 % 

8 35-39 218 orang 11,17 % 

9 40-44 160 orang 8,83 % 

10 45-49 227 orang 7,45 % 

11 50-54 195 orang 6,35 % 

12 55-58 112 orang 3,64 % 

13 >59 142 orang 4,88 % 

Jumlah Total 2699 orang 100,00 % 

Sumber: RPJMDes Desa Bunder, 2016-2021 
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Data di atas menunjukkan bahwa penduduk usia produktif pada usia 

20-49 tahun di Desa Bunder sekitar 1.261 atau hampir 46%.
48

 Hal ini 

menunjukkan modal yang berharga bagi pemerintah desa dalam mengelola 

Sumber Daya Manusia dalam tenaga yang produktif. Sumber Daya Manusia 

yang baik akan mencerminkan desa itu sebagai desa yang maju. Dengan 

kisaran hampir 46% masyarakat desa yang produktif, pemerintah harus 

mengambil kebijakan agar mereka yang terglong diusia yang produktif 

dapat membantu perkembangan desa. 

Interaksi masyarakat didesa secara umum dikatakan lebih tinggi 

dibandingkan dengan kota, karena tingkat kekerabatanya sangat tinggi. Hal 

itu harus dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah desa dan kelembagaan 

desa. Dengan kisaran 46% masyarakat desa yang produktif, maka 

pemerintah dan kelembagaan harus mencari cara agar bisa 

meningkatkannya. Kelembagaan desa yang selaku sebagai organisasi didesa 

dituntut untuk mencari cara agar masyarakat di Desa Bunder memiliki 

kemauan atau keinginan yang lebih dalam mengembangkan 

produktifitasnya. 

Semakin banyaknya masyarakat yang produktif maka semakin cepat 

desa itu berkembang. Anggaran yang telah didapatkan oleh Pemerintah 

Desa harus bisa dapat mereka kelola dengan baik, tidak hanyak soal 

perbaikan jalan namun dikelola demi kemajuan masyarakat lokal atau 

masyarkat desa. 

                                                             
48 Ibid 
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3. Keadaan Ekonomi 

Secara umum mata pencaharian masyarakat Desa Bunder dapat 

terindentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu, pertanian, jasa/perdagangan, 

industri dan lain-lainnya. Berdasarkan data yang diperoleh, masyarakat yang 

bekerja disektor pertanian berjumlah 495 KK, disektor jasa berjumlah 83 

KK, disektor keterampilan 35 KK, dan disektor lain 412 KK. Dengan 

demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencarian berjumlah 741 

KK.  

Tabel 3.2 Mata Pencaharian dan Jumlahnya 

No Mata Pencaharian Jumlah KK Persentase 

1 Petani 495 37,47% 

2 Jasa Perdagangan 83 6,28% 

3 Sektor Industri 0 0,00% 

4 Pegawai Negeri 360 27,25% 

5 Bidan 5 0,38% 

6 Perawat 5 0,38% 

7 Pegawai Swasta 324 24,53% 

8 Kios 5 0,38% 

9 Toko 24 1,82% 

10 TNI 12 0,91% 

11 Polri 8 0,61% 

Jumlah 1321 100,00% 

Sumber: RPJMDes 2016-2021 

Dari tabel di atas rata-rata masyarakat desa kebanyakan jadi petani, 

hal ini menunjukan bahwasanya lahan di Desa Bunder tergolong luas, 

sebanyak 495 KK adalah seorang petani, maka tidak dapat dipungkiri 

bahwasanya masyarakat didesa kebanyakan adalah seorang petani. 

Kelembagaan Desa berpeluang untuk mengembangkan sektor tani mereka 

dalam hal pemasukan bagi desa, APBDes yang banyak nilai rupiahnya 

seharusnya bisa disisihkan atau digunakan untuk mengisi lahan tani yang 
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kosong seluas 25 ha. Lahan itu dapat ditingkatkan melalui APBDes dengan 

membeli bibit yang dapat digunakan dan mengajak masyarakat desa yang 

kurang produktif untuk bertani. 

Pemerintah Desa dengan dibantu oleh kelembagaan desa yang 

dimaksud seperti BPD, LPMD, dan kelembagaan lainnya, harus benar-benar 

melihat potensi sekecil apapun untuk pengembangan desa. Dari pengelolaan 

APBDes mereka (Pemerintah dan Kelembagaan Desa) harus dapat melihat 

peluang hal mana saja yang dapat digunakan dan diperuntukan demi 

kemajuan Desa Bunder. Dengan banyaknya SDA ataupun SDM yang 

melimpah namun tidak dapat dimanfaatkan dengan baik maka hal itu akan 

menjadi tak berguna. APBDes merupakan bantuan dari pemerintah pusat 

untuk desa tetapi selebihnya pemerintah dan kelembagaan desalah yang 

menentukan mau diapakan Desa Bunder dengan adanya APBDes.  

Terlepas dari pemerintah dan kelembagaan desa, Desa Bunder 

memiliki potensi alam yang sangat besar, dilihat dari sumber daya alam dan 

sumber daya manusia, namun pada saat ini potensi yang ada di Desa Bunder 

belum benar-benar optimal diberdayakan. 

a. Sumber Daya Alam 

1) Lahan pertanian (sawah) seluas 25 ha yang masih dapat ditingkatkan 

produktifitasnya karena belum dikerjakan secara optimal 

2) Tersedianya pakan ternak yang baik untuk mengembangkan 

peternakan seperti sapi, kambing dan ternak lainnya, mengingat usaha 

ini merupakan usaha sampingan. 
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3) Banyaknya sisa kotoran ternak sapi dan kambing, yang dapat dikelola 

atau dikembangkan sebagai pembuatan pupuk organik. 

4) Adanya tambak garam yang potensial untuk lebih dikembangkan. 

b. Sumber Daya Manusia 

Di desa sumber daya manusia sangat dibutuhkan untuk kemajuan 

desa itu sendiri. Semakain banyak sumber daya manusia yang 

berkompeten maka semakin baik untuk desa itu sendiri. Desa Bunder 

sendiri rata-rata paling banyak adalah seorang petani karena lahan untuk 

bertani cukup luas. Kemampuan masyarakat di Desa Bunder dalam hal 

bertani tidak diragukan lagi hal itu terbukti dengan kemahiran mereka 

dalam bertani yang dikuasai selama bertahun-tahun. 

Tidak hanya dalam bertani Desa Bunder terdapat masyarakat atau 

penduduk yang mahir dalam pembuatan meubeler kayu, mereka bisa 

mengirim hasilnya kepada penjuru Kabupaten Pamekasan bahkan sampai 

luar kota. Besarnya penduduk diusia produktif membuat etos kerja 

mereka semakin tinggi, dalam hal pembangunan desa masyarakat tidak 

mau kalah. Masyarakat desa berbondong-bondong dalam hal 

pembangunan desa. Dalam hal kesehatan, Pemerintah Desa berupaya 

memberikan pelayanan dengan menyediakan kader kesehatan di setiap 

dusunnya apabila ada warga atau masyarakat yang mengalami gangguan 

kesehatan dapat melakukan tindakan secara langsung. 

Demi memajukan atau mengembangkan masyarakat desa, 

Pemerintah Desa sudah memberikan beberapa kegiatan sosial, 
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keagamaan, kemasyarakatan yang didanai oleh APBDes sebesar Rp. 

52.079.000. Hal ini bertujuan agar sumber daya manusia di Desa Bunder 

bisa lebih meningkat. Selain memberikan berupa macam kegiatan, 

panitia dari kegiatan itu diberikan kepada masyarakat. Pemerintah Desa 

beserta kelembagaan desa berupaya agar sumber daya manusia di Desa 

Bunder tidak kalah dengan desa lain. 

4. Keadaan Sosial 

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di 

Indonesia yang lebih demokrasi, memberikan pengaruh kepada masyarakat 

untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih 

demokrasi. Politik lokal di Desa Bunder tergambar dalam pemilihan kepala 

desa dan pemilihan-pemilihan lain yang melibatkan masyarakat desa. 

Pemilihan kepala Desa yang biasanya di lakukan di Madura, para pesertanya 

memiliki hubungan dengan elit kepala desa yang lama. 

Jabatan Kepala Desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat 

diwariskan kepada anak cucu, mereka dipilih karena kecerdasan, etos kerja, 

kejujuran dan kedekatannya dengan warga desa. Kepala Desa dapat diganti 

sebelum masa jabatannya habis, apabila melanggar peraturan maupun 

norma-norma yang berlaku. Setiap orang yang memiliki dan memenuhi 

syarat-syarat yang telah ditentukan dalam perundangan dan peraturan yang 

berlaku, bisa mendaftarkan diri untuk menjadi kandidat kepala desa.  

Pada Desa Bunder, walaupun pola kepemimpinan berada pada 

Kepala Desa tapi mekanisme pengambilan keputusan selalu melibatkan 
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masyarakat desa baik lewat, lembaga resmi desa seperti, BPD maupun lewat 

masyarakat langsung. Sehingga dapat terlihat pola kepemimpinan diwilayah 

Desa Bunder mengedepankan pola kepemimpinna yang demokratis. 

Desa Bunder mempunyai dinamika politik lokal yang bagus. Hal ini 

terlihat dari pola, mekanisme pemilihan kepemimpinan, kepemimpinan 

sampai partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis 

kedalam kehidupan politik lokal. Namun terhadap politik daerah dan 

nasional masih kurang antusias hal ini dikarenakan dinamika politik 

nasional dalam kehidupan masyarakat Desa Bunder kurang begitu 

diperhatikan, terutama hal berkaitan dengan permasalahan, kebutuhan dan 

kepentingan masyarakat secara langsung. 

Budaya masyarakat Madura khususnya di Desa Bunder sangat terasa 

seperti dalam kegiatan keagamaan dengan suasana yang  dipengaruhi oleh 

aspek budaya dan sosial Madura. Hal ini tergambar dari masih adanya 

budaya tahlilan, slemetan, dan lainnya yang berhubungan dengan  

keagamaan yang semuanya mencerminkan sisi-sisi akulturasi budaya Islam 

di Madura. 

 

C. Pemerintahan Desa Bunder 

Peraturan Desa Bunder tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Desa Tahun 2016-2021 menyebutkan bahwa Pemerintah Desa 

adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Desa. 



49 

1. Visi  

Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Desa Bunder yang Relegius, Aman, 

Harmonis, Maju, Adil, Dan Tertib. 

2. Misi  

a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan 

masyarakat Desa Bunder yang beriman dan bertaqwa. 

b. Meningkatkan sistem keamanan sakarsa dalam upaya terciptanya rasa 

aman di masyarakat Bunder. 

c. Mewujudkan harmonisasi antar kelembagaan yang ada di Desa Bunder 

sehingga terjalin sinergitas kinerja yang optimal. 

d. Mengembangkan kecakapan dan  keterampilan masyarakat Bunder 

menuju kemajuan dan peningkatan kesejahteaan. 

e. Optimalisasi pelayanan umum yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat 

Desa Bunder. 

f. Meningkatkan permberdayaan masyarakat menuju tertibnya partisipasi 

dan peran serta masyarakat dalam seluruh pembangunan di Desa Bunder. 

3. Struktur Organisasi Pemerintah Desa 

Berdasarkan Undang-Undang Desa Pasal 25 menyebutkan bahwa 

Pemerintah Desa yang dimaksud dalam pasal 23 adalah Kepala Desa atau 

yang disebutkan dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat desa atau 

yang disebut dengan nama lain. Struktur organisasi menggambarkan apa 

yang ada di Undang-Undang Desa pasal 25. 
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Gambar 3.3 Struktur Organisasi Organisasi Pemerintah Desa Bunder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Pemerintah Desa Bunder, 2018 

4. Tugas Pokok dan Fungsi 

a. Kepala Desa 

Kepala Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintah Desa yang 

dipilih langsung oleh penduduk desa sebagai pemimpin Pemerintah Desa. 

Kepala Desa memiliki tugas dalam menyelenggarakan urusan 

pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan 

tugasnya Kepala Desa memiliki wewenang mengajukan dan menetapkan 

peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD, 

membina kehidupan masyarakat desa. Hal ini sesuai dengan Undang-

Undang Desa. Berdasarkan Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang 

SOTK Pemerintahan Desa tugas pokok Kepala Desa adalah: 

Kepala Desa 

(Iswan Yanti) 

BPD 

(M. Munir) 

Sekretaris Desa 

(Faridatul Jennah) 

Kasi Pemerintahan 

(Nurul Tri Wahyudi) 

Kasi Pembangunan 

(Yulhadi) 

Kasi Kesra 

(Suyanto) 

Operator Desa 

(Sri Astutik) 

Staf Desa 

(Deni Kusnanto) Kasi Pelayanan 

(Abdul Malik) 

Kadus Bunder  

Barat 

(Fathorrohman) 

Kadus Mondung 

Utara  

(Moh. Hasan) 

Kadus Bunder  

Timur 

(Ana Fathul Janah) 

Kadus Mondung 

Selatan 

(Suprapto) 
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1) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja 

Pemerintahan, penetapan peraturan didesa, pembinaan masalah 

ketentraman, ketertiban, melakukan upaya perlindungan kepada 

masyarakat, dan penataan dan pengelolaan wilayah. 

2) Melaksanakan pembangunan, seperti halnya pembangunan sarana 

prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, dan kesehatan. 

3) Pembinaan kepada masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi 

masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, pemuda, olahraga, 

lingkungan hidup, dan karang taruna. 

4) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan 

lembaga lainnya. 

Kepala Desa Bunder menganut tupoksi sesuai dengan 

Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang STOK Pemerintahan Desa, 

sistem yang baik akan membuat peraturan atau pemerintahan didesa akan 

berjalan sesuai rencana diawal.  

b. Sekretaris Desa 

Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang berkedudukan 

sebagai unsur pimpinan sekretaris desa  dan yang menjalankan tugas 

sebagai pelaksana pengelolaan keuangan desa. Sekretaris Desa dalam hal 

ini membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi dalam pemerintah 

desa, memberikan masukan dalam rangka menetapkan kebijakan 

pemerintahan desa dan tugas lainnya sesuai dengan undang-undang desa. 

Tugas dari Sekretaris desa salah satunya melaksanakan urusan 
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perencanaan, menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanaja desa 

dalam rangka pembangunan, dan melakukan monitoring evaluasi 

program. Bukan cuman itu saja sekdes di Desa Bunder memiliki tugas 

seperti: 

1) Menyusun atau melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam 

APBDes. 

2) Membuat Peraturan Desa tentng Rancangan, Perubahan, dan 

Pertanggungjawaban APBDes. 

3) Mengendalikan serta mengontrol pelaksanaan yang terulang dalam 

APBDes. 

4) Menyusun laporan terhadap pertanggungjawaban terkait pelaksanaan 

yang telah dilaksanakan dalam APBDes. 

5) Melakukan verifikasi terhadap barang dan jasa, bukti penerimaan dan 

bukti pengeluaran APBDes. 

c. Kepala Dusun 

Kepala Dusun merupakan orang yang dipilih secara langsung oleh 

Kepala Desa atau dipilih oleh masyarakat melalui musyawarah di tingkat 

RT. Dalam pemerintahan desa, kepala dusun merupakan unsur dari 

perangkat desa dan juga merupakan unsur membantu Kepala Desa 

sebagai satuan tugas dan wilayah, jumlah kepala dusun disetiap desa 

tentu beragam sesuai proporsi. Desa Bunder memiliki 4 Kepala Dusun 

dan dalam melaksanakan tugasnya mereka dibantu oleh ketua RT. 

Berikut merupakan tupoksi dari kepala dusun di Desa Bunder: 
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1) Membina masyarakat agar tentran dan tertib. 

2) Melakukan upaya perlindungan bagi masyarakat. 

3) Melakukan penataan dan pengelolaan potensi diwilayahnya. 

4) Melakukan pemberdayaan guna memperlancar roda pemerintahan 

Desa dan Pembangunan. 

5) Melakukan pengawasan Pembangunan yang terletak diwilayahnya. 

Kelembagaa Desa Bunder kecamatan Padewamu Kabupaten Pamekasan 

terdiri dari: 

1. Badan Pemberdayaan Desa (BPD) 

Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam 

penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggaraan Desa. 

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan anggotanya merupakan 

wakil dari penduduk Desa. Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

Desa, BPD juga berwenang dan ikut mengatur dan mengurus Desa. Adapun 

struktur kepengurusan BPD di Desa Bunder sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bunder 

No Nama Jabatan 

1 M. Munir Ketua 

2 Supandi Sekretaris 

3 Zainal Arifin Bendahara 

4 M. Rifa’i Aggota 

5 Moh. Ersad Aggota 

6 Moh. Arijudin Aggota 

7 Ridali Aggota 

Sumber: RPJMDes Desa Bunder 2016-2021 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) didalam pemerintahan desa 

merupakan suatu yang penting. Fungsi dari BPD adalah membahas dan 

menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala dan, menampung 
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dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat desa dan juga mengawasi kinerja 

dari kepala desa. Dalam pengelolaan APBDes BPD sangat berharap aspirasi 

dari masyarakat desa, aspirasi dari masyarakat desa akan membantu BPD 

dan pemerintah desa dalam menentukan pembangunan, hal itu merupakan 

energi yang positif dalam merumuskan kebijakan desa..Bukan hanya itu 

BPD juga memiliki hak dalam mengawasi proses pembangunan desa dalam 

seluruh aspek.  

2. Lembaga Pemberdayaan  Masyarakat Desa (LPMD) 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa LPMD merupakan tim 

penyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya 

gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan 

pembangunan. 

Tabel 3.4 Nama Anggota LPMD Desa Bunder 

No Nama Jabatan 

1 H. Rasidi Ketua 

2 Misto Santoso Sekretaris 

3 Irwan Yanto Bendahara 

4 Bunayar Anggota 

5 Lutfi Anggota 

6 Sabura Anggota 

7 Maswari Anggota 

Sumber: RPJMDes Desa Bunder 206-2021 

LPMD di Desa Bunder berperan dalam pengelolaan APBDes, tidak 

jauh berbeda dengan BPD, LPMD mempunyai tugas menyusun rencana 

pembangunan, menggerakkan swadaya gotong royong, dan mengendalikan 

masyarakat kelembagaan ini memiliki fungsi yaitu menampung dan 

penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan dan menumbuhkan 

rasa perasatuan kesatuan masyarakat desa. Apa yang menjadi kebutuhan 
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masyarakat mereka tampung dan mereka pilah yang lebih penting untuk 

bisa dikembangkan didesa demi kebaikan masyarakat desa khususnya. 

3. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 

PKK merupakan Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat 

yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat. Pemberdayaan yang 

meliputi bimbingan, pembinaan, dan pemberdayaan agar keluarga dapat 

hidup sejahtera, maju dan mandiri.  

Tabel 3.5 Tim Penggerak PKK Desa Bunder 

No Nama Jabatan 

1 Hj. Iswan Yanti Ketua 

2 Fathal Jannah Sekretaris 

3 Nanik Hidayatti Bendahara 

4 Ny. Deni Kuswanto Ketua Pokja I 

5 Ny. Suhriyadi Anggota 

6 Ny. Rahmaniyah Anggota 

7 Ny. Kusairi Anggota 

8 Ny. Syafi.i Nor Ketua Pokja II 

9 Ny. Abuyamin Anggota 

10 Ny. Jumali Anggota 

11 Ny. Suryandi Anggota 

12 Ny. Abd. Rahem Ketua Pokja III 

13 Ny. Hadi Sutrisno Anggota 

14 Ny. Nurul Tri Q Anggota 

15 Ny. Khairil Shaleh Anggota 

16 Ny. Hj. St. Fatimah  Ketua Pokja IV 

17 Ny. Rudi Dewantoro Anggota 

18 Ny. Hasanudin Anggota 

19 Ny. Sulastri Anggota 

Sumber: RPJMDes Desa Bunder 2016-2021 

Sesuai dengan Perda Pamekasan PKK melaksanakn kegiatan yang 

telah disepakati, menyusun dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK 

dusun/lingkungan. Dalam mewujudkan kegiatannya lembaga PKK didesa 
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Bunder meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan 

yang telah ditetapkan seperti: 

a. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga untuk 

memotivasi dalam upaya mencapai keluarga yang sejahtera 

b. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program 

kerja. 

c. Berpartisipasi dalam hal pelaksanaan yang berkaitan dengan 

kesejahteraan keluarga yang berada di Desa Bunder. 

Pemerintah Desa Bunder sudah mencairkan dana sebesar Rp. 

17.200.000 untuk pembinaan bagi organisasi perempuan atau PKK. Hal ini 

menunjukan bahwasanya Pemerintah Desa Bunder ingin mengembangkan 

masing-masing lembaga didesanya. 

4. Karang Taruna 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia, Karang 

Taruna merupakan tempat atau wadah pengembangan generasi muda yang 

tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial, dari, oleh dan 

untuk masyarakat desa khususnya generasi muda diwilayaha desa. Karang 

Taruna di Desa Bunder belum sepenhnya berjalan dengan baik hal ini 

dikarenakan belum ada yang bisa membuat lembaga ini terbentuk. Pelan 

tapi pasti Pemerintah Desa akan membentuk karang taruna di Desa Bunder. 

Karang Taruna adalah organisasi sosial yang dibentuk oleh masyarakat yang 

berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat. Sebagai wadah 

pengembangan generasi muda. Karang Taruna adalah tempat untuk 
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menyelenggarakan berbagai upaya atau kegiatan dalam meningkatkan dan 

mengembangkan cipta rasa dan generasi muda (SDM). 

Karang Taruna tumbuh dan berkembang dari generasi anak muda, 

dikelola oleh generasi anak muda dan untuk kepentingan generasi muda dan 

masyarakat desa, mereka melakukan kegiatan dalam bidang usaha upaya itu 

dilakukan guna mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat khususnya 

generasi muda. 

 

D. Relasi antara Pemerintah Desa dengan Kelembagaan Desa 

Kelembagaan merupakan hal yang dibutuhkan dalam membantu 

menjalankan roda pemerintahan didesa. Kedudukan Kepala Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa salah satu kelembagaan yang berada di Desa Bunder 

dikata sebagai pihak yang bekerjasama dalam proses penyelenggaraan 

pemerintahan desa. BPD dan lembaga lainnya bersama Pemerintah Desa yang 

menetapkan Peraturan Desa. Selain melakukan kebijakan dalam pemerintah 

desa, Pemerintah Desa dan kelembegaan desa berkolaborasi dalam 

pembangunan dan peningkatan desa yang sebelumnya sudah dibahas dalam 

agenda musrembangdes. 

Dalam menampung aspirasi dari masyarakat Pemerintah desa Bunder 

melakukan kerjasama dengan kelembagaan yang berada didesa seperti, BPD, 

LPMD, dan kelembagaan lainnya beserta masyarakat desa tentuya. Hal itu 

merupakan upaya dalam mengambil kebijakan. Hubungan dari Kelembagaan 

Desa yang bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. Kemitraan yang 
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dimaksud merupakan melaksanakan kerjasama dalam melaksanakan 

pemerintahan desa hal itu dapat dilihat dari pelaksanaan tugas Pemerintah Desa 

seperti: 

1 Kepala Desa Bunder memimpin penyelenggaraan pemerintah desa 

berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan 

Desa, 

2 Kepala Desa Bunder menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa 

mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes), 

3 Pemerintah Desa Bunder memberikan laporan keterangan pelaksana 

pemerintahan desa setiap akhir tahun kepada Badan Permusyawaratan  

Desa.  

Dalam pengelolaan APBDes relasi antar Pemerintah Desa dan juga 

Kelembagaan sangat dibutuhkan seperti halya pembangunan yang 

menggunakan anggaran dana APBDes. Pembangunan yang dilakukan di Dusun 

Mondung Utara, melibatkan Pemeritah Desa dan Kelembagaan Desa selama 

pembangunan berjalan, rincian dana yang akan dikeluarkan, pengawasan yang 

dilakukan dari pihak BPD, hal itu merupakan salah satu hubungan yang baik 

dari pemerintah desa dan kelembagaan desa yang mampu menentukan 

pembangunan desa dari aspirasi masyrakat yang menginginkan pembangunan 

pavingisasi jalan. 
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Gambar 3.4 Relasi antara Pemerintah Desa dengan Kelembagaan Desa 

 

 

 

 

   

Sumber: Pemerintah Desa Bunder, 2018 

Skema di atas menunjukkan dalam hubungan antara masyarakat sampai 

ke pemerintah desa dalam penyampaian aspirasi masyarakat kepada 

Pemerintah Desa. Kelembagaan desa selaku yang menampung aspirasi 

masyarakat bertanggungjawaba atas aspirasi itu untuk dibahas dan diputuskan 

bersama kemudian dirapatkan dalam musyawarah dan hasil dari musyawarah 

tersebut selanjutnya disampaikan kepada pemerintah khususnya kepada Kepala 

Desa. Pengelolaa APBDes tidak serta merta dilakukan dengan satu pihak saja 

karena hal itu bukan hal yang mudah, disitu peran dari kelembagaan desa 

beserta pemerintah desa sangat dibutuhkan dalam pengelolaanya. 

 

E. Keuangan Desa 

Keuangan Desa adalah hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan 

uang atau segala sesutu yang berupa uang dan barang yang berhubungan 

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Setiap Desa memiliki 

pendapatannya masing-masing, pendapatan atau anggaran yang digunakan 

untuk kepentingan desa dan kesejahteraan masyarakat. Dalam keuangan desa 

yang memiliki kekuasaan dalam pengelolaannya adalah Kepala Desa seperti 
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yang telah dimaksud pada Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa. 

Pendapatan desa yang sah dalam Pasal 72 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, 

sumber-sumber pendapatan pada umumnya sebagai berikut: 

1. Dari Pemerintah adalah sumbangan-sumbangan dari pemerintah pusat atau 

pemerintah daerah yang perlu merealisasikan dalam APBD masing-masing 

sebesar 10% untuk alokasi dana desa, meliputi: bantuan, subsidi, atau 

sumbangan dari pemerintahan pusat, bantuan dari pemerintah provinsi, 

bantuan dari pemerintah kabupaten, dan sebagian pajak dan retribusi yang 

diberikan kepada desa. 

2. Dari masyarakat adalah sumber dari masyarakat dikenal dengan berbagai 

sebutan seperti pungutan desa, gotong royong, swadaya, urunan, iuran, dan 

lainnya. 

3. Dari pihak ketiga, pemerintah desa dapat menerima sumber dari pihak 

ketiga yang bersifat tidak mengikat atau sah. 

4. Dari kekayaan desa, segala kekayaan desa dan sumber penghasilan bagi 

desa yang bersangkutan, kekayaan desa yang disebutkan seperti: tanah kas, 

pasar desa, bangunan desa, pemandian umum yang dikelola oleh desa, objek 

rekreasi yang dikelola desa, dan lain-laian yang bisa dikelola oleh desa. 

Desa Bunder memiliki pemasukan atau pendapatan keuangan dari 

beberapa sumber saperti yang dijelaskan diatas. Setiap desa juga pasti memiliki 

anggaran atau keuangan masing-masing untuk mengembangkan 

pembangunannya. Khusus Desa Bunder ini merupakan gambaran Rincian 

APBDes Tahun Anggaran 2017 diantarnya sebagai berikut: 
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1. Pendapatan Desa

Tabel 3.6 Dana Pendapatan Desa Bunder tahun 2017 

Dana Desa Rp. 816.315.900 

Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah 

Kabupaten/Kota  
Rp. 17.202.000 

Alokasi Dana Desa Rp. 498.932.300 

Bunga Bank Rp. 372.800 

Jumlah Rp. 1.332.823.000 

Sumber: APBDes Desa Bunder Tahun Anggaran 2017 

2. Belanja Desa

Tabel 3.7 Dana Pendapatan Desa Bunder tahun 2017 

Bidang Penyelenggaraan  Pemerintah Desa Rp. 331.522.000 

Bidang Pembangunan Rp. 729.500.000 

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 174.773.000 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 94.070.000 

Bidang Tak Terduga Rp. 3.091.000 

Jumlah Belanja Rp. 1.332.956.000 

Sumber: APBDes Desa Bunder Tahun Anggaran 2017 

Dari hasil penjumlahan belanja desa diketahui bahwa APBDes 

memiliki defisit atau kekurangan yang terjadi karena pengeluaran desa lebih 

banyak dari pada pendapatan desa. Besar Surplus / (Defisit) : 1.332.956.000 - 

1.332.450.200 = Rp. 133.000. 

Agar dalam pengelolaan keuangan desa bisa terealisasi dengan baik 

maka pemerintah desa beserta lembaga desa harus sesuai dengan amanah dari 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Desa. 

Untuk mengambarkan agar berpihak kepada masyarakat pemerintah Desa 

Bunder dan Badan Permusyawaratan Desa menetapkan peraturan desa tentang 

Anggara Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara partisipatif dan 

transparan dengan proses penyusunan yang baik. 


