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DESA TAMASAJU 
K E C A M A T A N  G A L E S O N G  U T A R A  

K A B U P A T E N  T A K A L A R  



PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim,  

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Pertama-tama dan yang utama marilah kita panjatkan puji syukur 

kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat 

kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat menyusun  Laporan 

Kinerja Pemerintahan Desa (LKPD) Desa Tamasaju Kecamatan Tamasaju 

Akhir Tahun Anggaran 2021 

Laporan Kinerja Pemerintahan Desa (LKPD) Desa Tamasaju Akhir 

Tahun Anggaran 2021, disusun sebagai penerapan pelaksanaan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi 

Dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Tujuannya adalah sebagai laporan dari 

Perangkat Desa Tamasaju menyangkut pelaksanaan seluruh kewenangan  

yang  dimiliki oleh pemerintah desa, urusan pemerintahan yang diserahkan 

kepada desa, tugas pembantuan, dan urusan pemerintahan lainnya. 

Pemerintah Desa mengucapkan terima kasih atas dukungan dan peran 

serta seluruh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa 

Tamasaju, sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat 

berjalan dengan lancar dan sukses. Banyak kemajuan dan keberhasilan yang 

dapat diraih, tetapi juga masih banyak masalah dan tantangan pembangunan 

yang perlu diselesaikan. Untuk itu, kerjasama dan partisipasi dari lembaga 

kemasyarakatan desa dan masyarakat desa penting bagi perbaikan 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa pada masa yang 

akan datang. 

Demikian pengantar dari kami, mudah-mudahan LKPD Perangkat 

Desa ini juga dapat dijadikan bahan evaluasi dan informasi kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa selama tahun 

2021 oleh seluruh warga Desa Tamasaju. 

Terima Kasih Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

Tamasaju, 31 Januari 2020  

Kepala Desa 

ABDUL ASIS, S.SOS



BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Tujuan 

Maksud dan tujuan Penyusunan Laporan  Pelaksanaan  Tugas  Perangkat 

Desa sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah Desa Tamasaju selama 

kurun waktu satu tahun juga sebagai pedoman dalam kegiatan atau 

pelaksanaan pembangunan di tahun berikutnya. 

1.2 Visi dan Misi 

Berdasarkan potensi, permasalahan dan peluang yang dimiliki Desa 

Tamasaju serta dengan memperhatikan aspirasi dan dinamika yang 

berkembang, visi yang dikedepankan adalah: “Menuju Desa Tamasaju Unggul 

Sejahtera dan Berdaya saing” 

Pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang 

dinamis antara masyarakat, Pemerintah Desa Tamasaju dan seluruh 

Lembaga Desa dalam merealisasi pembangunan desa secara terpadu. 

Secara filosofi visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang 

terkandung di dalamnya, yaitu ; 

1. Menuju terkandung arti arah yang akan di tuju dalam mewujudkan 

Desa Tamasaju yang unggul, Sejahtera dan berdaya saing. 

2. Desa Tamasaju adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan 

segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem pemerintahan. 

3. Unggul adalah pemerintahan yang memiliki kwalitas dalam segala 

bidang dengan dilandasi dengan niat yang tulus ikhlas dan suci serta 

dilandasi dengan semangat pengabdian yang tinggi. 

4. Sejahtera adalah bahwa kebutuhan dasar masyarakat Desa Tamasaju 

telah terpenuhi secara lahir dan batin. Kebutuhan  dasar  tersebut 

berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, 

pendidikan, lapangan pekerjaan dan kebutuhan dasar lainnnya seperti 

lingkungan yang bersih, aman dan nyaman,  juga  terpenuhinya  hak 

asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 



5. Berdaya saing adalah adalah konsep perbandingan kemampuan dan kinerja 

pemerintah Desa, sub-sektor atau Desa untuk menjual dan memasok barang dan 

atau jasa yang diberikan dalam pasar. 

Untuk mewujudkan visi di atas, dirumuskan misi sebagai pedoman 

pelaksanaan bagi pemerintah desa sebagai berikut : 

1. Mewujudkan Pemerintahan Desa yang jujur dan berwibawa dengan pengambilan 

keputusan yang cepat dan tepat. 

2. Mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-

hari terutama dalam Pengelolaan Pemerintahan . 

3. Meningkatkan Profesionalitas dan mengaktifkan seluruh perangkat desa. 

4. Meningkatkan Pelayanan Publik yang prima  kepada seluruh Masyarakat tanpa 

membeda-bedakan. 

5. Mewujudkan Desa tanpa kelaparan. 

6. Mewujudkan sarana dan prasarana Desa yang memadai. 

7. Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat. 

8. Mewujudkan SDM Unggul dan Berdaya Saing 

9. Meningkatkan Pelayanan kesehatan dan Pendidikan  yang berkwalitas. 

10. Meningkatkan kehidupan Masyarakat yang Agamais Bermartabat dan berbudaya. 

11. Mewujudkan  Tamasaju menjadi Desa Digital berbasis SDGs 

12. Mewujudkan  Tamasaju Menjadi Desa wisata Pusat Quliner 

 

1.3 Strategi dan Arah Kebijakan Desa 

Strategi dan arah kebijakan desa dalam pembangunan jangka menengah 

daerah Desa Tamasaju adalah sebagai berikut : 

A. Strategi dan arah kebijakan dalam Memajukan Pemerintahan Desa: 

1. Menerapkan kepemimpinan yang demokratis dan mengedepankan 

keteladanan (Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, Tut 

Wuri Handayani) 

2. Meningkatkan kualitas SDM aparatur desa. 

3. Meningkatkan jalinan komunikasi dan silaturahmi diantara 

aparatur pemerintah desa, pengurus lembaga-lembaga desa, dan 



masyarakat. 

4. Melaksanakan tertib pemerintahan dalam bidang perencanaan 

(Musrenbangdes), pengelolaan anggaran, dan pertanggungjawaban 

(LPPD, LKPJ, ILPPD). 

B. Strategi dan arah kebijakan dalam Meningkatkan

 Keamanan dan Ketenteraman Desa: 

1. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan aparatur desa dan 

masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. 

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memelihara 

kamtibmnas 

C. Strategi dan arah kebijakan dalam Meningkatkan Pembangunan 

Desa: 

1. Meningkatkan pendapatan asli desa dan kekayaan desa dalam 

rangka menunjang pemerintahan dan pembangunan desa. 

2. Meningkatkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat 

dalam pembangunan desa. 

3. Menurunkan angka pengangguran. 

4. Meningkatkan pendapatan masyarakat. 

5. Memelihara dan merawat sarana dan prasarana umum hasil pembangunan.

6. Memelihara kelestarian lingkungan hidup. 

7. Memelihara tradisi budaya, kesenian dan adat istiadat yang ada  di 

Desa Tamasaju. 

D. Strategi dan arah kebijakan dalam Meningkatkan Kualitas

 Hidup Keluarga: 

E. Mendorong warga masyarakat memperhatikan pendidikan anak 

guna menyukseskan pendidikan dasar 9 tahun. 



1. Memajukan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 

2. Mendorong perkembangan pendidikan non formal agama (TPQ). 

3. Meningkatkan kualitas pelayanan POSYANDU. 

4. Mendukung pengembangan organisasi dan program PKK. 

5. Meningkatkan kegiatan keagamaan. 

6. Memelihara kerukunan hidup beragama. 



BAB II 

PELAKSANAAN TUGAS PERANGKAT DESA 

 
 
 
1.1 KEPALA DESA 

1 Kepala Desa sebagaimana dimaksud bertugas menyelenggarakan 

Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. 

2 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Desa 

memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut: 

a) menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja 

pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan 

masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, 

melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi 

kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah; 

b) melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana 

rasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, 

kesehatan; 

c) pembinaan kemasyarakatan seperti pelaksanaan hak dan 

kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya 

masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan; 

d) pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan 

motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, 

lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga 

dan karang taruna;dan 

e) menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat 

dan lembaga lainnya. 

 

1.2 SEKRETARIS DESA 

1 Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang 



administrasi pemerintahan. 

2 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris Desa 

mempunyai fungsi: 

a) melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, 

administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi; 

b) melaksanakan urusan umum seperti penataan admininistrasi 

perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan 

kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, 

perjalanan dinas dan pelayanan umum; 

c) melaksanakanurusankeuangansepertipengurusan administrasi 

keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan 

pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan 

administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD 

dan lembaga pemerintahan desa lainnya;dan 

d) melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun 

rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, 

menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, 

melakukan monitoring dan evaluasi program, serta 

penyusunan laporan 

 

1.3 KEPALA URUSAN 

1. Kepala Urusan sebagaimana dimaksud bertugas membantu 

Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung 

pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. 

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Kepala Urusan 

mempunyai fungsi : 

a) Kepala Urusan Umum dan Perencanaan memiliki fungsi: 

 Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi 

surat menyurat, arsip dan ekspedisi; 

 melaksanakan penataan administrasi perangkat desa; 

 menyediakan prasarana perangkat desa dan kantor; 



 menyiapkan kegiatan rapat; 

 melaksanakan pengadministrasian aset, inventarisasi aset; 

 melaksanakan penyiapan perjalanan dinas; 

 melaksanakan pelayanan umum; 

 mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun Rencana 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 

 menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan; 

 melakukan monitoring dan evaluasi program;dan 

 melaksanakan penyusunan laporan. 

b) Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi: 

 melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi 

keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran; 

 melaksanakan verifikasi administrasi keuangan dan administrasi 

penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga 

pemerintahan desa lainnya. 

1.4 KEPALA SEKSI 

1. Kepala Seksi sebagaimana  dimaksud bertugas membantu Kepala 

Desa sebagai pelaksana tugas operasional. 

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimasud Kepala Seksi 

mempunyai fungsi: 

a) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi: 

 melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan; 

 menyusun rancangan regulasi desa; 

 pembinaan masalah pertanahan; 

 pembinaan ketenraman dan ketertiban; 

 melaksanakan upaya perlindungan masyarakat; 

 melaksanakan admninstrasi kependudukan; 

 melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah; 

 melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa;dan 

 melaksanakan kegiatan-kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa 

dalam bidang pemerintahan. 



b) Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan mempunyai fungsi: 

 melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan; 

 melaksanakan pembangunan bidan pendidikan dan kesehatan; 

 melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang 

budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, 

pemuda, olah raga, dan karang taruna; 

 melaksanakan kegiatan-kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa 

dalam bidang pembangunan; 

 melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap  pelaksanaan hak 

dan kewajiban masyarakat; 

 meningkatkan upaya partisipasi masyarakat; 

 melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, 

dn ketenagakerjaan;dan 

 melaksanakan kegiatan-kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa 

dalam bidang pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan 

masyarakat. 



2.2 KEPALA DUSUN 

1. Kepala Dusun sebagaimana dimaksud berkedudukan sebagai unsur 

satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam 

pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. 

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dusun 

memiliki fungsi: 

a) pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya 

perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan  dan  

penataan dan pengelolaan wilayah; 

b) mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya; 

c) melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam 

meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam 

menjaga lingkungannya;dan 

d) melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam 

menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan 

pembangunan 



BAB III KEWENANGAN DESA 

 
A. KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DESA 

1. Jenis Kewenangan 

Jenis kewenangan berdasarkan hal asal-usul desa yang ada di Desa 

Tamasaju Sebagai berikut: 

a. Penyelenggaraan rembug desa 

b. Penetapan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa 

c. Penyelenggaraan kehidupan beragama dan adat-istiadat 

d. Pengelolaan sumber daya air 

e. Penyelenggaraan Keamanan dan ketertiban 

f. Pengelolaan tanah kas desa dan bengkok desa 

g. Pungutan desa 

 
2. Realisasi Pelaksanaan Kewenangan 

Realisasi dari pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul desa 

tersebut adalah sebagai berikut: 

 

No Jenis Urusan Jumlah 

Capaian 

Ket 

1 Penyelenggaraan rembug desa:   

 - jumlah kegiatan rembug desa 9  

2 Penetapan Perdes dan Keputusan Kades:   

 - jumlah Peraturan Desa 5  

 - jumlah Keputusan Kepala Desa 24  

3 Penyelenggaraan kehidupan beragama dan adat 

istiadat: 

  

 - jumlah kegiatan keagamaan 5  

 - jumlah kegiatan adat istiadat 2  

 - jumlah kegiatan gotong royong 5  

4 Pengelolaan sumber daya air:   



 - panjang saluran irigasi 340 M  

 - jumlah kelompok tani pemakai irigasi 2  

 - luas lahan sawah yang mendapat irigasi 5 ha  

5 Penyelenggaraan keamanan ketertiban:   

 - jumlah poskamling 0  

 - jumlah kelompok ronda 0  

 - jumlah Linmas/Hansip 18  

 - jumlah kasus kriminalitas 3  

6 Pengelolaan tanah kas desa dan bengkok desa:   

 - luas tanah kas desa 413 M²  

 - hasil lelang tanah kas desa   

 - luas bengkok desa 12.700 M²  

 - hasil bengkok desa   



7 Pungutan desa:   

 - jumlah jenis pungutan desa -  

 - jumlah hasil pungutan desa -  

8 Pengangkatan perangkat desa   

 

B. KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA 

Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa 

atau mampu dan efektif dijalankan  oleh  Desa  atau yang muncul karena 

perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa. 

Pelaksanaan kewenangan lokal berskala desa pada tahun 2019 

diselenggarakan melalui Kegiatan Desa sebagai berikut: 

1. Bidang Pemerintahan Desa 

a. Kegiatan Operasional Pemerintahan Desa 

2. Bidang Pembangunan Desa 

a. Kegiatan Pengembangan Sanggar Seni Budaya 

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 

a. Kegiatan Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional, 

Hari Jadi Daerah; 

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 

a. Kegiatan Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna 

untuk Pertanian/Peternakan 



BAB IV 

KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN YANG DITUGASKAN 

KEPADA DESA 

 
Kewenangan Pemerintah Kabupaten yang ditugaskan kepada Pemerintah 

Desa Tamasaju adalah tugas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Instansi Pemberi Tugas 

Instansi pemberi tugas pemungutan PBB adalah Pemerintah Kabupaten 

Nganjuk yaitu Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah. 

2. Perangkat Desa Pelaksana Tugas 

Dalam rangka melaksanakan tugas pemungutan PBB, Kepala Desa 

menugaskan kepada perangkat desa yang disebut pamong blok untuk 

melaksanakan pemungutan dan penyetoran uang PBB. Pada tahun 2019, 

perangkat desa yang ditugasi sebagai pamong blok PBB adalah seluruh 

Perangkat Desa dan Staf Desa yang berjumlah 6 orang. 

3. Sumber dan Jumlah Anggaran 

Dalam rangka pelaksanaan tugas dari Pemerintah Kabupaten Nganjuk 

berupa pemungutan PBB, Pemerintah Desa Tamasaju menerima anggaran 

dari Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagai berikut: 

a) Dana sebesar Rp. 14.800.000 yang merupakan dana insentif 

pemungut PBB yang diberikan kepada pamong blok pemungut 

PBB sesuai kinerja hasil pemungutannya. 

b) Dana sebesar Rp. 27.585.900 yang merupakan dana bagi hasil PBB 

digunakan untuk pembangunan desa dan Operasional Pemerintah 

Desa. 

4. Permasalahan dan penyelesaian 

Permasalahan yang dihadapi dalam tugas pemungutan PBB antara lain: 

a) Tempat tinggal Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban jauh dari 

obyek pajak 



b) Alamat Wajib Pajak tidak jelas atau kepemilikannya sudah berganti 

dikarenakan proses jual beli tanah yang sudah bersertifikat tidak 

melalui Pemerintah Desa 

c) Tidak ada sangsi yang tegas dari Pemerintah terhadap wajib pajak 

yang membandel tidak membayar pajak 

d) Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar PBB. 

e) Untuk mengatasi  masalah  tersebut,  Pemerintah  Desa  melakukan  

upaya 



sebagai berikut: 

a) Untuk wajib pajak yang nilainya tinggi dan alamat tidak jelas 

diserahkan kepada Dipenda Nganjuk. 

b) Dalam penarikan PBB terhadap wajib pajak, Pemerintah Desa 

melakukan jemput bola maupun mengundang warga yang belum 

membayar pajaknya 

c) Meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk membayar PBB. 

d) Mendata/mencari informasi Wajib Pajak yang alamatnya kurang 

jelas. 



BAB V 

P E N U T U P 

 
 
 
Pencapaian keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan selama Tahun 2019 merupakan wujud keberhasilan 

bersama antara Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan 

seluruh masyarakat Desa Tamasaju Keberhasilan pada Tahun 2019 ini perlu 

ditingkatkan pada tahun mendatang, sehingga kesejahteraan masyarakat 

akan senantiasa meningkat. 

Disadari bahwa tantangan dan permasalahan di tahun-tahun mendatang 

akan semakin banyak. Tanggungjawab pemerintahan, pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat tidak dapat dibebankan kepada pemerintah desa 

semata. Oleh karena itu, peran serta dan partisipasi seluruh komponen 

masyarakat sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan dan 

tantangan di tahun mendatang. 

Semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan  mengarahkan  langkah dan 

upaya kita menuju Desa Tamasaju yang tertib, sejahtera, maju, aman dan 

beriman. 

 

Tamasaju, 31 Januari 20201 

Kepala Desa  

 

 
ABDUL ASIS, S.SOS. 


