
Pernahkah kalian mengamati orang mengurus Kartu Tanda Penduduk?
Tentu orang tersebut terlebih dahulu pergi ke ketua RT setempat. Kemudian
ke kantor kepala desa/kelurahan dan dilanjutkan ke kantor kecamatan
setempat.

Dalam kesempatan lain, ibu kalian melahirkan adik kalian. Orang tua
kalian tentu akan membuatkan akta kelahiran untuk adik kalian. Orang tua
kalian tentu memerlukan Surat Keterangan RT, RW, Kelurahan, dan
Kecamatan. Peristiwa-peristiwa di atas sangat erat kaitannya dengan
kegiatan-kegiatan pemerintah desa/kelurahan dan kecamatan.

Tujuan pembelajaranmu dalam bab ini adalah:
Mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan desa dan pemerintahan
kecamatan.

   Pemerintahan Kelurahan
   Desa Kecamatan

Bab 1
Pemerintahan Desa
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A. Wilayah Desa

Gambar 1.1  Proses pemilihan kepala desa

Ida bercerita kepada teman-teman di kelasnya. Ia kemarin bersama
ayahnya melihat penghitungan suara Pilkades Desa Suka Maju. Dalam
penghitungan itu gambar padi mendapat suara terbanyak. Gambar padi
merupakan tanda gambar untuk calon kepala desa Pak Darmono. Dengan
demikian Pak Darmono terpilih sebagai kepada desa.

Tiba-tiba Atep menyahut.
“Apa pengertian desa itu?” tanya Atep. Atep ingin mengetahui lebih

jauh tentang desa. Atep sebelumnya tinggal di kota besar bersama kedua
orang tuanya.

”Desa adalah wilayah yang ditempati sejumlah penduduk dan
merupakan organisasi pemerintahan terendah. Wilayah desa terdiri atas
beberapa dusun atau kampung. Dusun atau kampung terdiri atas beberapa
RW (Rukun Warga) dan RT (Rukun Tetangga),” jawab Ida.

“Kalau begitu, Pak Darmono itu adalah kepala desamu yang baru,
ya?” tanya Togar kepada Ida.

“Betul. Desa dipimpin seorang kepala desa. Kepala desa dipilih oleh rakyat
secara langsung. Pak Darmono kemarin meraih suara terbanyak. Oleh karena
itu, ia terpilih jadi kepada desa,” jawab Ida.

”Apakah setiap desa itu keadaannya pasti  sama?” tanya Atep.
”Tidak. Keadaan wilayah desa antara satu dengan lainnya berbeda-

beda. Ada yang luas dan ada pula yang sempit. Ada yang wilayahnya
berupa dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, persawahan, bahkan
pantai. Keadaan tersebut menyebabkan perbedaan dalam mata
pencaharian, budaya, dan gaya hidup penduduknya,” kata Togar.
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“Di wilayah desa terdapat tempat-tempat umum apa saja?” tanya Atep
lagi.

“Hampir sama dengan di kota, ada kantor desa, puskesmas, posyandu,
pasar, dan tempat ibadah,” kata Ida.

Gambar 1.2  Wilayah pedesaan

“Bagaimana dengan kotamu, Atep?” tanya Togar.
“Di daerah perkotaan, desa disebut kelurahan. Sama dengan desa,

kelurahan juga merupakan wilayah yang terdiri dari beberapa kampung
dan beberapa RT dan RW. Kelurahan merupakan organisasi pemerintahan.
Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah. Lurah adalah pegawai negeri/
pemerintah. Lurah tidak dipilih oleh rakyat”, kata Atep.

Pak Darma, guru PKn masuk kelas. Beliau menyapa anak-anak.
“Selamat pagi, anak-anak. Kelihatannya menarik sekali, apa yang kalian

ceritakan?” tanya Pak Darma.
“Selamat pagi, Pak. Kami bercerita tentang desa. Oh, iya Pak, bisakah

Bapak menjelaskan tentang desa?” pinta Atep.
“Tentu anak-anak. Baiklah, Bapak akan bantu menjelaskan. Pengertian

Desa menurut UU No. 32 Tahun 2004 adalah kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal asul dan
adat istiadat setempat yang diakui dan  dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia,” jelas Pak Darma.

“Apakah syarat-syarat membentuk desa, Pak?” tanya Ida
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“Untuk membentuk sebuah desa, diperlukan beberapa syarat, antara
lain:
1. Jumlah penduduk;

Di Jawa dan Bali paling sedikit 1.500 jiwa atau 300 kepala keluarga,
sedangkan di Sumatra dan Sulawesi paling sedikit 1.000 jiwa atau 200
KK. Adapun di Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, dan Papua paling sedikit
750 jiwa.

2. Luas wilayah; harus ada batas yang jelas.
3. Bagian wilayah kerja; terdiri atas beberapa dusun.
4. Perangkat desa.
5. Sarana dan prasarana; seperti kantor, jalan desa, pasar desa, jembatan

desa, dan irigasi untuk kelancaran pembangunan,” jawab Pak Darma.
“Bagaimanakah dengan kekayaan di desa, Pak?” tanya Togar.
“Untuk memperlancar penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah

desa dapat memanfaatkan kekayaan desa. Kekayaan desa antara lain :
tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, bangunan desa, dan pelelangan
ikan,” jawab Pak Darma.

Gambar 1.3  Pasar desa termasuk kekayaan desa

“Apakah penyebutan istilah desa antara daerah satu dengan yang lain
berbeda-beda, Pak?” tanya Atep.

“Ada beberapa daerah menyebut desa dengan nama yang berbeda,
antara lain :  Nagari di Sumatra Barat, Gampong di Provinsi NAD, Lembang
di Sulawesi Selatan, Kampung di Kalimantan Selatan dan Papua, Negeri
di Maluku,” jawab Pak Darma.
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Carilah informasi tentang jenis-jenis tempat umum di desa atau
kotamu. Kemudian sebutkan pula fungsinya. Kamu dapat bertanya
pada orang tuamu, kakak, atau pegawai kelurahan/desa. Kemudian
tuliskan hasilnya di buku tugas seperti tabel berikut.

No. Jenis Tempat
Umum Fungsi

1. Balai desa tempat pelayanan masyarakat bidang
pemerintahan

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

B. Pemerintahan Desa
Pelajaran PKn kelas IV dilanjutkan dengan praktik lapangan. Atep dan

kawan-kawannya melakukan kunjungan ke Balai Desa Suka Maju. Pak
Darma memimpin rombongan kelas IV ke balai desa. Kelas dibagi menjadi
2 kelompok. Kelompok pertama bertanya kepada para pegawai mengenai
kepala desa dan perangkatnya. Kelompok kedua mencari informasi tentang
BPD.
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1. Pemerintah Desa

Gambar 1.4  Anak-anak mendapat penjelasan dari perangkat desa

Kelompok pertama dipimpin oleh Atep. Mereka bertanya kepada
Pak Heru tentang lembaga pemerintahan desa. Pak Heru adalah
pegawai di Balai Desa Suka Maju.

Beliau menjelaskan bahwa lembaga pemerintahan desa merupakan
lembaga yang menjalankan pemerintahan desa.

”Pemerintahan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa.
Pemerintahan desa bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan
Desa (BPD). Siapa yang tahu pemerintah desa itu terdiri dari siapa?”
tanya Pak Heru.

”Kepala desa”, jawab Atep.
”Bagus. Kepala desa adalah kepala pemerintah desa yang dipilih

langsung oleh peduduk desa. Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun
dan setelah itu dapat dipilih satu kali lagi untuk masa jabatan berikutnya.
Kepala desa bertanggung jawab dalam bidang pembangunan,
kemasyarakatan, dan pemerintahan,” jelas Pak Heru.

”Adakah perangkat desa yang lain, Pak?” tanya Ida.
”Masih. Coba siapa yang bisa menyebutkan?” tanya Pak Heru.
”Pamong desa”, jawab Ida.
”Pintar. Pamong desa disebut juga perangkat desa. Perangkat

desa terdiri dari:
a. Sekretaris Desa (Sekdes/Carik)

Sekretaris desa merupakan unsur/staf yang membantu kepala
desa. Sekretaris desa bertugas di bidang administrasi dan
pelayanan umum. Misalnya kegiatan surat menyurat, kegiatan
kearsipan, dan kegiatan membuat laporan. Sekretaris desa
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memimpin sekretariat desa dan merupakan orang kedua setelah
kepala desa.

 Gambar 1.5  Sekretaris desa bertugas mengurusi surat menyurat

b. Kepala Urusan (Kaur)
Penetapan kepala urusan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ada
kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan, kepala
urusan keuangan, kepala urusan kemasyarakatan, dan kepala
urusan umum. Tiap-tiap kepala urusan bertugas  sesuai dengan
bidang masing-masing. Tugas utama kepala urusan adalah
membantu sekretaris desa.

c. Kepala dusun atau Kebayanan
Kepala dusun adalah pelaksana tugas kepala desa di wilayah dusun.
Kepala dusun melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya. Kepala
dusun juga melaksanakan keputusan dan kebijaksanaan kepala
desa”, terang Pak Heru.
”Apakah pemerintahan desa itu sama dengan di kota?” tanya Atep.
”Hampir sama. Bedanya pemerintahan kelurahan dilaksanakan

oleh lurah yang dibantu perangkat kelurahan yang terdiri atas sekretaris
kelurahan, kepala urusan, dan kepala lingkungan. Lurah dan perangkat
kelurahan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mendapatkan gaji
dari pemerintah. Tugas dan kewajiban kepala kelurahan dan perangkat
kelurahan sama dengan tugas dan kewajiban kepala desa dan
perangkat desa”, jawab Pak Heru.

“Itulah tadi lembaga pemerintahan desa. Pahami dengan baik ya,
setuju?” tegas Pak Heru.

“Setuju”, jawab anak-anak kelompok 1.
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2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Adapun kelompok 2, dipimpin oleh Togar. Mereka mencari informasi

tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Mereka diminta untuk
menemui Pak Topo. Pak Topo merupakan salah seorang perangkat
desa. Anak-anak mendengarkan dengan saksama penjelasan Pak Topo
tentang BPD.

“Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sejajar dan menjadi
mitra kerja pemerintah desa,” kata Pak Topo.

“Apa saja tugas BPD itu?” tanya Togar.
“Tugas BPD meliputi:

a. menetapkan peraturan desa bersama kepala desa,
b. menyelenggarakan pemilihan kepala desa dan perangkat desa,
c. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah

desa.
Anggota BPD dipilih berdasarkan musyawarah mufakat. BPD

biasanya beranggotakan para tokoh masyarakat yang mewakili
komunitas tertentu di desa itu. Mereka dipilih biasanya karena
mempunyai pengaruh di masyarakat,” jawab Pak Topo.

3. Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa dan Kelurahan
Anak-anak telah memperoleh informasi dari perangkat desa

mengenai pemerintahan desa. Kemudian mereka berkumpul kembali
di balai desa. Mereka memperoleh keterangan dari Pak Sekdes
mengenai bagan struktur organisasi pemerintahan desa. Berikut bagan
struktur organisasi desa:
a. Struktur organisasi desa

Kepala DesaBPD

Sekretaris
Desa

Kepala Dusun
 (Kadus)

Kaur 
Pemerintahan

Kepala Dusun
 (Kadus)

Kepala Dusun
 (Kadus)

Kaur 
Pembangunan

Kaur 
Keuangan

Kaur 
Kesra

Kaur 
Umum
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b. Struktur organisasi kelurahan

“Adakah lembaga pemerintahan lainnya, Pak?” tanya Atep.
“Oh, ada. Selain lembaga pemerintah desa di atas, ada pula

lembaga-lembaga kemasyarakatan di desa atau kelurahan, antara lain:
a. Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu)
b. Karang Taruna
c. Koperasi
d. Lembaga Musyawarah Desa (LMD)
e. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau Lembaga

Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)
f. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) atau Lembaga

Pemberdayaan Perempuan (LPP),” jawab Pak Sekdes
Anak-anak senang sekali. Pengetahuan mereka tentang

pemerintahan desa/kelurahan makin bertambah. Anak-anak beserta
Pak Darma pamit. Mereka kembali ke sekolah.

Kepala 
Kelurahan

Sekretaris

Kasi
Pemerintahan

Kasi
Kesmas

Kasi
Perekonomian

dan LH

Kasi
Sosial 

Budaya

Kasi
 Pelayanan

 Umum

Staff
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Kegiatan Kelompok
Bagilah teman-teman kelasmu dalam beberapa kelompok. Lengkapilah
tabel ini setelah itu kalian diskusikan dengan baik. Kerjakan di buku
tugasmu.

No. Perangkat Desa/
Kelurahan Tugas

1. Kepala Desa ......................................................

2. Sekretaris Desa ......................................................

3. Kepala Dusun ......................................................

4. Kaur Pemerintahan ......................................................

5. BPD ......................................................

Amati dan sebutkan perbedaan antara desa dan kelurahan dengan
cara mengisi kolom berikut di buku tugasmu.

Desa Kelurahan

1. ......................................... 1. ........................................

2. ......................................... 2. ........................................

3. ......................................... 3. ........................................

4. ......................................... 4. ........................................

5. ......................................... 5. ........................................
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1. Desa
Desa adalah wilayah yang ditempati sejumlah penduduk dan
merupakan organisasi pemerintahan terendah.
Wilayah desa terdiri atas beberapa dusun atau kampung.
Dusun atau kampung terdiri atas beberapa RW. RW sendiri
terdiri atas beberapa RT.
Desa dipimpin seorang kepala desa yang dipilih oleh rakyat.

2. Kelurahan
Di daerah perkotaan, desa disebut Kelurahan. Kelurahan
merupakan wilayah yang terdiri atas beberapa kampung.
Kampung terdiri atas beberapa RW.
RW terdiri atas beberapa RT.
Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah.
Lurah adalah pegawai negeri/pemerintah.
Lurah tidak dipilih oleh rakyat, lurah ditunjuk oleh wali kota/
bupati atas usul camat.

3. Pemerintahan Desa
Lembaga pemerintahan desa merupakan lembaga yang
menjalankan pemerintahan desa.
Pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa dan bermitra
dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Pemerintah desa terdiri atas:
– Kepala desa

• Kepala desa adalah kepala pemerintah desa yang
dipilih langsung oleh peduduk desa untuk masa
jabatan 6 tahun.

• Kepala desa dapat dipilih satu kali lagi untuk masa
jabatan berikutnya.

• Kepala desa bertanggung jawab dalam bidang pem-
bangunan dan kemasyarakatan.
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– Pamong desa
Pamong desa atau perangkat terdiri atas:
• Sekretaris Desa (Sekdes) atau  Carik.
• Kepala Urusan (Kaur).
• Kepala dusun atau kebayan.

4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sejajar dan
menjadi mitra kerja pemerintah desa.
Tugas BPD antara lain;
– menetapkan peraturan desa bersama kepala desa,
– menyelenggarakan pemilihan kepala desa, dan perang-

kat desa,
– melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan

pemerintah desa.
Anggota BPD dipilih atas dasar musyawarah mufakat.
BPD terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris serta
anggota yang dipilih atas dasar musyawarah.
Masa jabatan BPD selama 6 tahun.

Kerjakan soal-soal berikut di buku tugasmu.
A. Ayo, pilihlah jawaban yang benar.

1. Kelurahan dipimpin oleh ....
a. kepala desa c. carik
b. lurah d. bayan

2. Kepala desa dipilih oleh ….
a. ketua RT c. penduduk desa
b. ketua RW d. kepala dusun

3. Penduduk desa pada umumnya bekerja sebagai ….
a. petani c. pegawai negeri
b. buruh pabrik d. profesional
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4. Anak-anak balita di desa setiap bulan ditimbang berat badannya
di ….
a. poskamling c. puskesmas
b. LKMD d. posyandu

5. Lurah membawahi langsung ….
a. kepala dusun c. ketua RT
b. kepala lingkungan d. ketua RW

6. Kepala desa menetapkan peraturan desa bersama ….
a. BPD c. kepala dusun
b. ketua RW d. LKMD

7. Kelurahan umumnya terdapat di ....
a. pantai c. gunung
b. desa d. kota

8. Membantu sekretaris desa dalam melakukan administrasi
kependudukan dan catatan sipil merupakan tugas ….
a. kepala urusan umum
b. kepala urusan keuangan
c. kepala urusan pemerintahan
d. kepala urusan pembangunan

9. Dalam sistem pemerintahan desa kedudukan BPD dengan kepala
desa ialah ….
a. lebih tinggi kepala desa
b. lebih tinggi BPD
c. semuanya di bawah kepala dusun
d. sejajar antara BPD dan kades

10. Berikut lembaga-lembaga sosial yang terdapat di desa, kecuali ….
a. posyandu c. koperasi
b. PKK d. BPR

11. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa
merupakan tugas ….
a. kepala desa c. BPD
b. kepala dusun d. LKMD

12. Kebayanan adalah perangkat desa yang membawahi wilayah ….
a. desa c. RT
b. RW d. dusun
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13. Yang bukan perangkat kelurahan ialah ….
a. kepala-kepala lingkungan
b. kepala-kepala urusan
c. sekretaris kelurahan
d. kebayanan

14. Berikut yang merupakan tugas ulu-ulu adalah ….
a. di bidang keamanan dan ketertiban
b. di bidang keagamaan
c. di bidang pemuda dan olahraga
d. di bidang pertanian dan perkebunan

15. Pemerintah desa terdiri dari ….
a. sekretaris desa dan perangkat desa lainnya
b. kepala desa dan perangkat desa
c. kepala desa da ketua RW
d. kepala desa dan bendahara desa

16. Wadah pembinaan generasi muda ialah ….
a. karang taruna c. koperasi
b. posyandu d. LPM

17. Desa atau kelurahan adalah pemerintahan terendah di bawah ….
a. bupati c. walikota
b. camat d. wedana

18. Masa jabatan kepala desa menurut UU No. 32 Tahun 2004 ialah ….
a. 5 tahun c. 8 tahun
b. 6 tahun d. 10 tahun

19. Wilayah kelurahan dipimpin oleh seorang .…
a. camat c. bupati
b. lurah d. gubernur

20. Berikut yang bukan perangkat desa adalah ….
a. sekretaris desa
b. bendahara
c. kepala urusan umum
d. kepala keluarga
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B. Ayo, isilah titik-titik soal berikut dengan jawaban yang benar di
buku tugas.
1. Gaji seorang kepala desa berupa ….
2. Kepala pemerintahan terendah yang menjadi Pegawai Negeri Sipil

ialah ….
3. KUD singkatan dari ….
4. BPD singkatan dari ….
5. Tempat memeriksakan kesehatan bayi adalah ….
6. Gabungan dari beberapa Rukun Tetangga disebut ….
7. Lurah memperoleh gaji dari ….
8. Rancangan peraturan desa diajukan oleh ….
9. Prosedur pengurusan Kartu Tanda Penduduk dimulai dari ….

10. Lurah diangkat oleh ....

C. Ayo, jawab pertanyaan di bawah ini dengan benar.
1. Sebutkan kepala-kepala urusan di desa atau kelurahan.
2. Apa yang dimaksud dengan desa?
3. Sebutkan 3 perangkat desa.
4. Sebutkan perbedaan desa dan kelurahan.
5. Apa saja tugas sekretaris kelurahan?


