
BAB II 

GAMBARAN UMUM 

Pada bab ini akan dijelaskan oleh penulis mengenai obyek penelitian yang 

akan diteliti, yaitu kondisi Desa Pagersari Kecamatan Kabupaten Semarang baik 

dalam visi, misi, kondisi geografis dan demografis. Kemudian gambaran umum 

mengenai Pemerintah Desa Pagersari sebagai instansi yang menaungi langsung 

Kebijakan Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan 

Masyarakat di Desa Pagersari. 

 

2.1. Desa Pagersari 

2.1.1. Sejarah Tempat Penelitian 

Desa Pagersari, Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang sebelum tahun 1870 

masih bernama Pagerweru dan dipimpin oleh seorang lurah akan tetapi tidak dapat 

dikenal nama dari lurah tersebut. Pada saat itu pemerintahan Desa Pagerweru 

membawahi 7 dusun yaitu Dusun Segeni, Dusun Siwuluh, Dusun Kebonombo, 

Dusun Siroto, Dusun Silowah, Dusun Jelok dan Dusun Pagerweru. 

Pada tahun 1870 di adakan  pemilihan secara demokratis, tetapi tidak 

dengan cara pencoblosan atau contreng, yaitu dengan cara Let let uwi (Demokrasi 

terbuka, pemilih langsung memilih calon yang mereka sukai dan di anggap ampuh 

dan mempunyai karisma memimpin). Pemilihan Let-let Uwi adalah pemilihan 

ketua dari suatu wilayah yang diadakan di lapangan terbuka dengan cara masing 

masing calon duduk di kursi kemudian pemilih atau masyarakat bergerombol saling 



berpegangan satu sama lain sesuai dengan pilihannya. Pada tahun itu pemilihan Let-

let Uwi dimenangkan oleh Bapak Drahman Rekso Dikromo yang saat pemilihan 

berlangsung sedang berusia 45 tahun dan secara langsung terangkatlah menjadi 

Lurah ke II (Dua) Desa Pagersari dengan masa bhakti seumur hidup. Serta pada 

saat itu juga nama Desa Pagerweru secara resmi diubah menjadi nama Desa 

Pagersari. 

Menurut narasumber perubahan nama Pagerweru menjadi Pagersari 

didasarkan pada kenyataan bahwa warga Dusun Pagerweru semakin berkurang 

jumlahnya karena pindah ke Dusun Jelok dan Sekunir sehingga hanya tersisa satu 

keturunan keluarga. Secara geografis Desa Pagerweru mempunyai batas – batas 

dengan desa sebelahnya berupa sungai, batas desa yang berupa sungai tersebut 

dianggap Sari karena air merupakan salah satu lambang kemakmuran. Jadi dapat 

disimpulkan nama Pagersari berasal dari kata Pager yang bermakna Pagar atau 

batas dan Sari yang bermakna lambang kemakmuran dari unsur air sungai yang 

mengelilingi wilayah desa. Jadi arti nama Pagersari adalah desa yang dipagari oleh 

kemakmuran. Jumlah dusunnya berkurang menjadi 6 dusun, karena dusun 

pagerweru sudah tidak banyak jumlah warganya, banyak yang pindah ke dusun 

jelok dan sekitarnya, secara administratif Dusun Pagerweru menjadi satu dengan 

dusun Jelok.  

 

 

 

 



2.1.2. Kondisi Geografis 

2.1.2.1.  Batas Administrasi 

Desa Pagersari secara administratif masuk didalam wilayah Kecamatan Bergas 

Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah yang memiliki jarak dari Desa ke 

Ibukota Kecamatan + 3 ½ km, kemudian jarak dari Desa ke Ibukota Kabupaten  + 

6 km dan jarak dari Desa ke Ibukota Provinsi  + 27 km. Desa Pagersari memiliki 

letak geografis yang dibatasi oleh kelurahan dan desa pada sisi-sisinya. Di sisi utara, 

wilayah Desa Pagersari berbatasan dengan wilayah administrasi Desa Gebugan 

kemudian di sisi timur berbatasan dengan Kelurahan Wujil dan Kelurahan Bergas 

Lor, sementara di sisi selatan wilayah Desa Pagersari berbatasan dengan Kelurahan 

Bergas Lor dan Bergas Kidul kemudian di sebelah utara berbatasan dengan Desa 

Munding. 

  

2.1.2.2.  Luas Wilayah 

Luas Desa Pagersari secara keseluruhan memiliki luas wilayah sebesar + 248 ha 

(hektar) yang terdiri dari tanah sawah sebesar 102 ha, tanah tegalan sebesar 69 ha, 

tanah pekarangan sebesar 104 ha dan tanah lain-lain sebesar 4 ha. Desa Pagersari 

secara administratif terdiri dari 6 Dusun, 8 Rukun Warga dan 26 Rukun Tetangga 

antara lain : 

a. Dusun Segeni terdiri dari 1 Rukun Warga 5 Rukun Tetangga 

b. Dusun Krajan terdiri dari 1 Rukun Warga 5 Rukun Tetangga 

c. Dusun Kebon Ombo terdiri dari 2 Rukun Warga 8 Rukun Tetangga 

d. Dusun Siroto terdiri dari 1 Rukun Warga 2 Rukun Tetangga 



e. Dusun Silowah terdiri dari 2 Rukun Warga 4 Rukun Tetangga 

f. Dusun Jelok terdiri dari 1 Rukun Warga 2 Rukun Tetangga 

Desa Pagersari ada dalam kondisi geografis yang cukup menguntungkan 

mengingat posisinya berada di Kabupaten Semarang yang merupakan lokasi 

strategis diantara jalur penghubung segitiga pusat perkembangan wilayah 

Jogjakarta, Solo, dan Semarang (Joglosemar). Letak geografis yang cukup  strategis 

tersebut merupakan kelebihan yang dapat dijadikan sebagai kekuatan dalam 

mengembangkan Desa Pagersari. 

 

2.1.2.3.  Iklim 

Wilayah Desa Pagersari berada pada iklim sedang dengan ketinggian  + 400 m 

diatas permukaan laut. Desa Pagersari juga memiliki curah hujan rata-rata 2000 s/d 

3000 mm per tahun, kemudian arah angin dari barat laut menuju tenggara pada 

musim penghujan dan pada musim kemarau bergerak dari tenggara menuju barat 

laut serta suhu minimum 230 C (celcius) dan maksimum 270 C (celcius). 

 

2.2. Pemerintah Desa Pagersari 

2.2.1. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pagersari 

Struktur Organisasi dan Tata kerja ( SOT ) Pemerintah Desa Pagersari adalah 

sebagai berikut : 

- Kepala Desa    : Rusdiyono 

- Sekretaris Desa    : Husna Amalia 

- Kepala Urusan Keuangan   : Sugiyanti 



- Kepala Urusan Umum & Perencanaan : Sri Suharyanto 

- Kepala Seksi Pemerintahan  : Nasikin 

- Kepala Seksi Kesejahteraan  : Arifin 

- Kepala Seksi Pelayanan   : Suyatno 

- Kepala Dusun Segeni   : Triyanto 

- Kepala Dusun Pagersari   : Ngadiman 

- Kepala Dusun Kebon Ombo  : Sulistyono Budi 

- Kepala Dusun Siroto   : Sugimin 

- Kepala Dusun Silowah   : Sarmuji 

- Kepala Dusun Jelok   : Fitroh Malik 

- Urusan Teknis I    : Supardi 

- Urusan Teknis II    : Toat Nawawi 

 

Gambar 2.1. 

Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pagersari  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kantor Desa Pagersari Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang 



2.2.2.     Tugas Pokok Pemerintah Desa Pagersari 

1. Tugas sekretaris Desa menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan 

Administrasi pemerintahan, Pembangunandan kemasyarakatan serta 

memberikan pelayanan ketata usahaan kepada Kepala Desa. Sekretaris Desa 

akan menjalankan tugas dapat dibantu oleh seksi keuangan dan Seksi Umum 

2. Kepala seksi keuangan mempunyai tugas ; 

- Mengadministrasi Keuangan desa 

- Mengadministrasi Aset desa 

- Menyiapkan bahan pertanggung jawaban keuangan desa. 

3. Kepala Seksi Umum mempunyai tugas : 

- Melayani adninistrasi umum dan rumah tangga desa 

- Menyusun laporan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan 

kemasyarakatan 

- Menyusun program kerja desa 

- Melaksanakan pemeliharaan kantor Kepala Desa 

- Melakukan tata Usaha desa. 

4. Kepala Urusan Pemerintah mempunyai tugas ; 

Melaksanakan koordinasi penyusunan program dan fasilitasi kegiatan di 

bidang pemerintahan yang terdiri : 

- Mengumpulkan, mengolah, mengevaluasi data bidang pemerintahan, 

ketentraman dan ketertiban 

- Mengumpulkan bahan dakam rangka pembinaan wilayah dan 

masyarakat 



- Melakukan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat dibidang 

pemerintah, ketentraman dan ketertiban 

- Memfasilitasi pelaksanaan demokratisasi dan politik 

- Membantu tugas-tugas dibidang administrasi kependudukan dan 

pertanahan 

- Menyiapkan bahan rapat kepala desa. 

5. Kepala Urusan Pembangunan mempunyai tugas: 

Melaksanakan koordinasi penyusunan program dan fasilitas kegiatan 

dibidang pembangunan yang terdiri dari : 

- Mengumpulkan. Mengolah dan mengevaluasi data serta membina 

dibidang pembangunan, lingkungan hidup, perekonomian dan swadaya 

masyarakat. 

- Membantu pelaksanaan pembangunan serta menjaga terpeliharanya 

sarana dan prasarana fisik lingkungan 

- Menyiapkan bahan rapat Kepala Desa. 

6. Kepala Urusan Kemasyarakatan mempunyai tugas : 

Melaksanakan koordinasi penyusunan program dan fasilitas Kegiatan 

dibidang Kemasyarakatan yang terdiri dari : 

- Mengumpulkan, mengolah, dan menevaluasi data serta membina 

dibidang keagamaan dan pendidikan 

- Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data serta membina 

dibidang kesehatan masyarakat, pelayanan dan bantuan sosial 

kemasyarakatan 



- Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data serta membina 

dibidang kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan keluarga, olahraga 

dan kebudayaan 

- Menyiapkan bahan rapat Kepala Desa 

7. Kepala dusun mempunyai tugas ; 

- Membantu melaksanakan tugas Kepala Desa dibidang pemerintah, 

pembangunan dan kemasyarakatan 

- Melaksanakan sebagian kegiatan pemerintah, pembangunan dan 

kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di wilayah 

kerjanya 

- Melaksanakan keputusan dan kebijakan Kapala Desa 

- Membina dan meningktakan swadaya dan kerukunan masyarakat 

- Melaksanakan kegiatan penyuluhan program pemerintah, 

pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten 

8. Pembinaan perangkat serata cara yang ditempuh dalam menentukan 

kebijakan : 

- Mengadakan rapat tiap-tiap hari senin yang diikuti semua perangkat 

desa untuk menyusun program kerja dalam satu minggu kedepan 

dan mengevaluasi pekerjaan dalam satu minggu yang lalu. 

- Kepala Dusun membuat laporan kependudukan setiap bulan. 

- Mengikutsertakan dalam pembinaan serta kegiatan-kegiatan yang  

dilaksanakan oleh Kecamatan dan Kabupaten. 



- Melakukan koordinasi antar perangkat itu sendiri dan koordinasi 

dengan dinas dan instansi Kecamatan dan Kabupaten. 

- Melakukan pemantuan di wilayah dusun maupun lingkungan. 

- Segala keputusan yang telah dimusyawarahkan dalam rapat desa 

yang melibatkan semua unsur kelembagaan yang ada di desa 

menentukan kebijakan dan kebijaksanaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


