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BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

PERATURAN DAERAH KEPULAUAN ANAMBAS

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PEMERINTAHAN DESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

Menimbang  :
a.
bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Kepulauan Anambas maka dipandang perlu menetapkan pengaturan lebih lanjut tentang Desa;




b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Pemerintahan Desa.

Mengingat  :
1.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 4844);


2.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);


3.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);


4.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005  tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);


5.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4588);


6.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);








 



7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dearah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;


8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
 

9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman, Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.


10.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Kelurahan;


11.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;


12.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;


13.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelengaraan Pemerintahan Desa;


14.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;


15.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Kerjasama Desa;



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
dan
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG PEMERINTAHAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan.
	Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.


	Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.


	Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kepulauan Anambas.


	Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepulauan Anambas dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.


	Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.


	Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum.


	Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.


	Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.


	Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kepulauan Anambas dan merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.


	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.


	Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.


	Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.


	Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.


	Penghulu Desa adalah sebutan lain untuk Kepala Desa.


	Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.


	Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa dengan batas–batas yang jelas yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.


	Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah organisasi masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat dalam rangka memelihara dan melestarikan kerukunan kehidupan masyarakat antar RT berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan.
	Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah organisasi masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka memelihara dan melestarikan kerukunan kehidupan masyarakat antar tetangga berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan.


	Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang ada dan dibentuk oleh masyarakat desa sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.


	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPMD adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.


	Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik desa.


	Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan sumbangan dari pihak ketiga maupun pinjaman Desa.


	Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.


	Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah Alokasi dana Minimal yang dibagi secara merata kepada masing – masing Desa.


	Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah Alokasi dana Desa yang dibagi secara proporsional berdasarkan variabel yang telah ditetapkan.


	Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDES adalah Badan Usaha yang berbentuk badan hukum sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.


	Pihak ketiga adalah instansi, lembaga, badan hukum dan perorangan diluar Pemerintah Desa.


	Sumbangan pihak ketiga adalah pemberian pihak ketiga kepada Desa secara ikhlas, tidak mengikat baik berbentuk uang maupun barang bergerak atau barang tidak bergerak.


	Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.


	Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan        meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.




	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.


	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.


	Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.


	Bendahara adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.


	Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.


	Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.


	Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1(satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.


	Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.


	Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah.


	Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.


	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.


	Rencana Pembangunan Jangka Pendek yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.


	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun.




BAB II
PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu
Pemerintah Desa

Pasal 2

	Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.


	Perangkat Desa terdiri dari Sekretariat Desa dan Dusun.


	Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri Sekretaris Desa dan Kepala Urusan.


	Susunan organisasi Pemerintah Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.


Pasal 3

	Sekretaris Desa pada Pasal 2 ayat (2) diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.


	Kepala Urusan dan Kepala Dusun diangkat oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.


Bagian Kedua
Kepala Desa

Paragraf Kesatu
Tugas dan Wewenang

Pasal 4

	Kepala Desa berkedudukan sebagai pimpinan Pemerintah Desa sejajar dan bermitra kerja dengan BPD.



	Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. 



	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa mempunyai wewenang:

	memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;

mengajukan rancangan peraturan desa;
menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
membina kehidupan masyarakat desa;
	    membina perekonomian desa;
mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
    melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedua
Masa Jabatan

Pasal 5

Masa jabatan  Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Paragraf Ketiga
Kewajiban Kepala Desa

Pasal 6

	Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Kepala Desa mempunyai kewajiban:

	Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia;
	meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
	memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
	melaksanakan kehidupan demokrasi;
	melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
	    menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
	mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
	menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
	    melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
	    melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
	mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
	    mengembangkan pendapat masyarakat dan desa;
	membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
	memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
	mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

	Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
	Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
	Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali  dalam satu tahun dalam musyawarah BPD. 
	Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
	Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
	Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.   


Paragraf Keempat
Larangan Kepala Desa

Pasal 7

Kepala Desa dilarang:
	Menjadi pengurus partai politik;


Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
Merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;
	Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
	Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain; 
	Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dengan pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; 
Menyalahgunakan wewenang; dan
Melanggar sumpah/janji jabatan. 

Paragraf Kelima
Sanksi Bagi Kepala Desa

Pasal 8

Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan/atau pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf Keenam
Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 9

	Kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh Bupati karena:

	meninggal dunia;
	permintaan sendiri;
	diberhentikan.

	Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

	berakhir masa jabatannya dan telah dilantik kepala desa yang baru;
	tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
	tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
	dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
	tidak melaksanakan kewajiban kepala desa;

    melanggar larangan bagi kepala desa; dan 
	melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  yang berlaku dan/atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa.
	Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.


Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.

Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
	Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa. 

Pasal 10

	Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.


	Kepala desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.  


Pasal 11

	Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.


	Kepala desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.


Pasal 12

	Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.


	Apabila kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi kepala desa yang bersangkutan.


Pasal 13

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 14


Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam      Pasal 9 ayat (1), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 15

	Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.


	Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

	tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
	diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati;


Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

Paragraf Ketujuh
Pengangkatan Penjabat Kepala Desa

Pasal 16

	Penjabat Kepala Desa adalah Sekretaris Desa yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati dan pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.


	Masa jabatan Penjabat Kepala Desa selama-lamanya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal penugasannya.


	Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  mempunyai  hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa sama dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Bagian Ketiga
Perangkat Desa

Paragraf Kesatu
Sekretariat Desa

Pasal 17
    
	Sekretariat Desa dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa.


	Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) yang diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan yaitu :

	berpendidikan paling rendah lulusan SMA atau sederajat;
	mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
	mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran;
	memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
	bersedia tinggal di desa bersangkutan.


Pasal 18

	Sekretaris Desa mempunyai tugas melaksanakan administrasi pemerintahan desa serta memberikan pelayanan administratif kepada Kepala Desa.


	Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud apada ayat 1 Sekretaris Desa mempunyai fungsi :


	Menyelenggarakan Tata Usaha dan menjalankan Administrasi Keuangan Desa berupa urusan surat menyurat, kearsipan, pelaporan kegiatan, urusan keuangan desa, penyusunan rancangan peraturan desa, keputusan kepala desa dan ketentuan peraturan desa lainnya;


	Memberikan pelayanan teknis administrasi yang dibutuhkan oleh masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;


	Mengkoordinasikan penyusunan program kerja/kegiatan pemerintah desa;


	Mengadakan kegiatan pencatatan, pemeliharaan inventaris dan kekayaan desa;

  
	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa berkenaan dengan tugas-tugas pemerintahan desa.  

Pasal 19


Untuk dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (2), Sekretaris Desa dibantu oleh:

	Kepala Urusan Pemerintahan.


	Kepala Urusan Pembangunan.


	Kepala Urusan Umum.


	Kepala Urusan Keuangan.


	Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat.


Pasal 20

Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai tugas antara lain :
	Melaksanakan tugas kegiatan dibidang administrasi wilayah, administrasi kependudukan, administrasi pertanahan dan profil desa;

Membantu meningkatkan urusan-urusan administrasi kegiatan organisasi sosial politik dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
Mempersiapkan secara periodik program kerja dibidang pemerintahan;
Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa dalam bidang pemerintahan;
	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa.

Pasal 21

Kepala Urusan Pembangunan mempunyai tugas antara lain :
	Melaksanakan tugas kegiatan di bidang pembangunan antara lain meliputi menyiapkan/menyusun ruang data, menyusun data pembangunan, menyiapkan masalah-masalah pembangunan desa;

Meneliti dan mengadakan evaluasi dalam rangka koordinasi pembangunan desa serta membantu penyusunan program pembangunan desa;
	Mengikuti dan melaporkan perkembangan keadaan dan kegiatan di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan maupun perekonomian lainnya;
	Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pembangunan desa, pengelolaan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat desa.
	Perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa;
Peningkatan kegiatan serta pengembangan sarana, prasarana, kebersihan dan lingkungan hidup;
	Pendataan, pengelolaan dan peningkatan penghasilan tanah-tanah milik desa;
Peningkatan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan desa;
	Pelaporan perencanaan dan Pelaksanaan pembangunan desa.
	Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa dan Sekretaris Desa.  

Pasal 22

Kepala Urusan Umum mempunyai tugas antara lain:
	Urusan Umum mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan serta menyusun laporan di bidang Kemasyarakatan.
	Menyusun program dan melakukan pelayanan kepada masyarakat serta menggumpulkan bahan dan menyelenggarakan pengadministrasian di bidang kesejahteraan sosial;
	Menyusun program dan melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, budaya dan adat-istiadat, keluarga berencana, kesehatan dan pendidikan masyarakat.
	Menyusun program dan pelaksanaan kegiatan pembinaan dibidang pemuda, olah raga dan wanita;
	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa.   


Pasal 23

Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas antara lain :
	Melaksanakan administrasi keuangan desa, mempersiapkan data guna menyusun rancangan APBDesa, perubahan dan perhitungan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa;

Melaksanakan administrasi penghasilan tetap dan penghasilan lainnya yang sah untuk Kepala Desa, Perangkat Desa dan biaya kegiatan pemerintahan desa;
Mempersiapkan secara periodik program kerja dibidang keuangan;
Membantu pelaksanaan administrasi persyaratan program-program perkreditan desa;
Membantu kelancaran pemasukan pendapatan desa;
	Menginventarisir kekayaan desa, baik barang-barang yang bergerak maupun barang-barang yang tidak bergerak;
Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa dibidang keuangan;
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa. 

Pasal 24

Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas antara lain:
	Melaksanakan kegiatan pencatatan keadaan kesejahteraan rakyat termasuk bencana alam, bantuan sosial, pendidikan dan kebudayaan, kesenian, olahraga, pemuda, pramuka, pemberdayaan perempuan di desa;

Mengikuti perkembangan serta melaporkan tentang keadaan kesehatan masyarakat, kegiatan kependudukan (Keluarga Berencana, Ketenagakerjaan, Transmigrasi, Lingkungan Hidup);
Melaksanakan kegiatan pencatatan dan perkembangan keagamaan, Badan Amil Zakat dan pengurus kematian;
Melaksanakan pekerjaan lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa.

Paragraf Kedua
Kepala Dusun

Pasal 25

	Kepala Dusun merupakan pembantu Kepala Desa dari Unsur Kewilayahan.
	Kepala Dusun mempunyai fungsi :

	Pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya;

Pelaksanaan Peraturan Desa di wilayah kerjanya;
	Pelaksanaan kebijakan Kepala Desa.

Paragraf Ketiga
Tata Cara Pengangkatan Pemilihan 
Kepala Urusan dan Kepala Dusun 

Pasal 26

	Pengangkatan Kepala Urusan oleh Kepala Desa melalui mekanisme seleksi baik administratif maupun kemampuan teknis.
	Kepala Desa mengumumkan pelaksanaan seleksi penerimaan kepala urusan kepada masyarakat desa.


Pasal 27

	Pengangkatan Kepala Dusun oleh Kepala Desa melalui mekanisme pemilihan oleh masyarakat secara langsung di dusun tempat tinggal bakal calon Kepala Dusun bersangkutan melalui musyawarah mufakat.


	Musyawarah mufakat sebagaimana pada ayat (2) dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari masyarakat dusun bersangkutan.


	Hasil dari musyawarah mufakat desa dituangkan dalam Berita Acara yang disahkan oleh Kepala Desa.


Paragraf Keempat
Persyaratan Kepala Urusan dan Kepala Dusun

Pasal 28

Persyaratan Kepala Urusan dan Kepala Dusun adalah :
	Warga Negara Republik Indonesia;

Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
Setia dan taat kepada Pancasila dan sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
	Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menegah pertama dan/atau sederajat untuk Kepala Urusan, paling rendah Sekolah Dasar dan/atau bisa tulis baca untuk Kepala Dusun.
	Berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun setinggi-setingginya 60 (enam puluh) tahun;
	Sehat jasmani, rohani, dan bebas narkotika, obat-obat terlarang, dan zat adiktif lainnya dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;


	Terdaftar sebagai penduduk dan berdomisili di desa  yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus terhitung pada tanggal dilaksanakan pemilihan, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku;

Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 
	Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
	Tidak pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama 2 (dua) kali masa jabatan.

Paragraf Kelima
Masa Jabatan Kepala Urusan dan Kepala Dusun

Pasal 29

Masa jabatan Kepala Urusan adalah 6 (enam) tahun dan Kepala Dusun adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih dan/atau diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. 



Bagian Keempat
Tata Kerja Pemerintahan Desa
 
Pasal 30

Dalam menyelenggaraakan pemerintahan desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa menarapkan prinsip koordinasi dan sikronisasi.


Pasal 31

	Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kepala Desa bertanggung kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan Laporan Pelaksaan Tugasnya kepada Bupati.

Dalam menyelengarakan tugas dan fungsinya Sekretaris Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
	Dalam menyelengarakan tugas dan fungsinya Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa
	Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kepala Dusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa.


Bagian Kelima
Hubungan Kerja

Pasal 32

	Hubungan kerja Kepala Desa dengan Perangkat Desa bersifat struktural dan instruksional.
	Hubungan kerja Pemerintah Desa dengan organisasi atau     lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang ada di desa bersifat koordinatif, konsultatif, dan kemitraan.


Pasal 33

Apabila Kepala Desa berhalangan menjalankan tugasnya maka Sekretaris  Desa mewakili Kepala Desa dan apabila Sekretaris Desa berhalangan dapat ditunjuk salah satu Kepala Urusan yang dianggap mampu.

Bagian keempat 
Keuangan dan Administrasi

Pasal 34

	Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Pengasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
	Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling    sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten.
	Untuk keperluan kegiatan Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat disediakan biaya oprasional sesuai kemampuan keuangan desa.
	Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.


BAB III
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian pertama
Kedudukan, Fungsi, Tugas Dan Wewenang

Pasal 35

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa.
BPD merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi pancasila.

Pasal 36

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 37

BPD mempunyai tugas dan wewenang:
	melaksanakan proses pemilihan kepala desa;
	membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban Kepala Desa;
mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
menyusun tata tertib BPD.

Bagian Kedua
Hak, Kewajiban Dan Larangan

Pasal 38

	Secara Kelembagaan BPD mempunyai hak:

	meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;

menyatakan pendapat.
	Setiap anggota BPD mempunyai hak:

	Mengajukan rancangan peraturan desa;
	mengajukan pertanyaan;

menyampaikan usul dan pendapat;
memilih dan dipilih; dan
	memperoleh tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.





Pasal 39

Anggota BPD mempunyai Kewajiban:
	mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
memproses pemilihan kepala desa;
mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 40

Di samping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, BPD mempunyai kewajiban menyampaikan laporan hasil kinerjanya kepada masyarakat yang disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun melalui rapat umum desa dan papan pengumuman desa atau media massa.

Pasal 41

	Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat desa.
	Pimpinan dan Anggota BPD dilarang:

	Sebagai pelaksana proyek desa;
	Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lainnya;

Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang barang dan/atau jasa dari pihak lainnya yang dapat mempengerahui keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya
Menyalahgunakan wewenang; dan
Melanggar sumpah/janji Jabatan.  


Bagian Ketiga
Penetapan Keanggotaan

Pasal 42

	Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah.

Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

Pasal 43

Jumlah anggota BPD ditetapkan berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelah) orang, dengan ketentuan:
	jumlah penduduk sampai dibawah 1000 jiwa sebanyak 5 (lima) orang anggota;
	jumlah penduduk 1001 jiwa sampai dengan 1500 jiwa sebanyak 7 (tujuh) orang anggota;

jumlah penduduk 1501 jiwa sampai dengan 2500 jiwa sebanyak 9 (sembilan) orang anggota; 
	jumlah penduduk lebih dari 2501 jiwa sebanyak 11 (sebelas)   orang anggota.

Pasal 44

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.


Paragraf Kesatu
Persyaratan Anggota

Pasal 45

Calon anggota BPD adalah warga desa yang memenuhi syarat:
	bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Dasar atau sederajat;
	berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan setinggi–tingginya 60 (enam puluh) tahun;

Terdaftar sebagai penduduk dan berdomisili di desa  yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus terhitung pada tanggal dilaksanakan pemilihan, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku;
	sehat jasmani dan rohani yang kemudian dinyatakan dalam Surat Keterangan Sehat dari Dokter;
	berkelakuan baik yang kemudian dinyatakan dengan Surat Berkelakuan Baik dari Kepolisian;
	Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 
	tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
belum pernah menjabat sebagai anggota BPD untuk  2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
tidak dalam status sebagai kepala desa, perangkat desa, dan anggota DPRD;
bagi Pegawai Negeri Sipil, dan anggota TNI/POLRI harus mendapat izin tertulis dari atasan langsung;
bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan Kesediaan menjadi anggota BPD.


Paragraf Kedua
Penetapan Anggota BPD

Pasal 46

	Anggota BPD pada pasal 42 ayat (1) ditetapkan dengan cara pemilihan anggota BPD secara langsung oleh masyarakat berdasarkan keterwakilan wilayah.

Musyawarah dan mufakat untuk menetapkan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membentuk Panitia Musyawarah Pemilihan Anggota BPD.


Paragraf Ketiga
Panitia Musyawarah

Pasal 47

	Panitia musyawarah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 46 ayat (2) dibentuk paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

Panitia musyawarah dan mufakat terdiri dari perwakilan masing-masing wilayah Dusun, Rukun Warga, Rukun Tetangga, pemangku adat, golongan profesi dan tokoh masyarakat.
Panitia musyawarah pemilihan anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Ketua BPD.
	Pembentukan panitia musyawarah pemilihan anggota BPD bagi desa yang baru dibentuk ditetapkan dengan keputusan Penjabat Kepala Desa.


Pasal 48

Panitia musyawarah pemilihan anggota BPD terdiri dari :
	Ketua;

Wakil Ketua;
	Sekretaris;
	Anggota.


Pasal 49

Panitia musyawarah pemilihan anggota BPD mempunyai tugas;
	menentukan dan mengundang peserta musyawarah dan mufakat;

menyusun tata tertib musyawarah pemilihan anggota BPD;
melaksanakan seluruh proses musyawarah dan  mufakat pemilihan anggota BPD sampai selesai;
membuat Berita Acara hasil musyawarah dan mufakat;
	melaporkan dan menyampaikan Berita Acara hasil musyawarah dan mufakat kepada BPD, dengan tembusan kepada Kepala Desa dan Camat.

Pasal 50

Masa Kerja Panitia Musyawarah berakhir sampai peresmian anggota BPD terpilih.

Paragraf Keempat
Peserta Musyawarah

Pasal 51

Peserta musyawarah adalah perwakilan dari masing–masing wilayah dusun, rukun warga, rukun tetangga, pemangku adat, golongan profesi, dan tokoh masyarakat yang  jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 52

Peserta musyawarah berhak:
	berbicara atas persetujuan pimpinan musyawarah; 

mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul-usul serta saran baik secara lisan maupun tertulis;
mengusulkan, diusulkan dan ditunjuk menjadi anggota BPD.
	Peserta musyawarah mempunyai kewajiban;

	mengisi daftar hadir sesuai dengan undangan;

menghadiri dan mengikuti jalannya musyawarah dan mufakat;
menjaga keamanan dan ketertiban selama musyawarah berlangsung;
mematuhi segala ketentuan musyawarah yang telah disepakati;
mematuhi dan menerima segala keputusan musyawarah.


Paragraf Kelima
Mekanisme Musyawarah

Pasal 53

Mekanisme musyawarah untuk memilih anggota BPD dilaksanakan sebagai berikut:
	musyawarah dan mufakat dilaksanakan di desa setempat;

musyawarah dan mufakat bersifat terbuka;
musyawarah dan mufakat dipimpin oleh ketua panitia musyawarah;
apabila dipandang perlu ketua panitia dapat menunjuk salah satu peserta sebagai pimpinan musyawarah atas kesepakatan sebagian besar peserta yang hadir;
demi menjaga ketertiban dan kelancaran dalam musyawarah dan mufakat, masing–masing pembicara diatur oleh pimpinan musyawarah.

Pasal 54

Pengambilan keputusan dalam musyawarah dilaksanakan dengan menjunjung tinggi azas kekeluargaan dan kebersamaan untuk mencapai mufakat.

Pasal 55

Keputusan musyawarah hanya menetapkan nama-nama dan jumlah anggota BPD sesuai dengan jumlah sebagaimana dimaksud pasal 43.


Paragraf Keenam
Pemilihan Pimpinan BPD

Pasal 56

Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota, dan 1 (satu) orang sekretaris BPD merangkap anggota.
Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat  BPD yang diadakan secara khusus.
Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
Rapat pemilihan pimpinan BPD dinyatakan sah apabila dihadiri  (dua per  tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) ditambah 1 orang jumlah anggota BPD yang hadir.


Paragraf Ketujuh
Penyampaian Berita Acara

Pasal 57

	Panitia musyawarah menyampaikan Berita Acara hasil Keputusan Musyawarah penetapan Anggota BPD dan Pemilihan Pimpinan BPD kepada BPD dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Desa dan Camat setempat.
	BPD menyampaikan Berita Acara hasil Keputusan Musyawarah Penetapan Anggota BPD dan Pemilihan Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat untuk diresmikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Berita Acara hasil keputusan Musyawarah Pemilihan BPD disampaikan Ketua Panitia.









Bagian Kedelapan
Pengesahan Penetapan Anggota

Pasal 58

Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian Berita Acara hasil Keputusan Musyawarah Penetapan Anggota BPD dan Pemilihan Pimpinan BPD.

Pasal 59

	BPD dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati tentang peresmian BPD.

Pelantikan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di desa yang bersangkutan atau di kantor camat setempat dihadapan masyarakat.


Bupati dapat melimpahkan wewenang pelantikan BPD kepada Camat setempat.

Pasal 60

	Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
Susunan kata–kata sumpah/janji BPD sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil–adilnya. Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang–Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia “.

Pasal 61

	Segera setelah dilaksanakannya pelantikan, BPD yang lama melaksanakan serah  terima jabatan kepada BPD yang baru yang disaksikan oleh pejabat yang berwenang.
	Pada saat serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD yang lama menyerahkan dan melaporkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi administrasi dan keuangan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.





Bagian Kesembilan
Pemberhentian Pengantian Anggota BPD

Pasal 62

Mekanisme pemberhentian dan penggantian anggota BPD dilakukan melalui rapat BPD.

Pasal 63

Anggota BPD berhenti atau diberhentikan karena:
	meninggal dunia;

atas permintaan sendiri secara tertulis;
telah berakhirnya masa jabatan dan telah dilantiknya anggota BPD yang baru;
tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan sebagai anggota BPD, sehingga menimbulkan krisis kepercayaan dari sebagian besar masyarakat;
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan adat istiadat setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
terbukti melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Terkena larangan rangkap jabatan;
Melakukan tindakan amoral atau asusila dan narkoba;
Bertempat tinggal diluar desa yang bersangkutan;
Menyalahkan wewenang selaku anggota BPD.
	Meninggalkan desa selama tiga bulan berturut-turut tanpa keterangan yang jelas. 

Pasal 64

Usulan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b dan huruf c disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat setempat.

Pasal 65

Usulan pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 63 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf i, huruf j, huruf k            dan huruf m disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat setempat berdasarkan keputusan rapat BPD, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Desa.




Bagian ketujuh
Penggantian Angota BPD

Pasal 66

	Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan penggantian Anggota BPD.
	Masa jabatan anggota BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
	Penggantian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keterwakilan wilayah BPD yang diganti.


Pasal 67

Bupati menerbitkan Surat Keputusan tentang pemberhentian dan penggantian Anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima.

Pasal 68

Apabila pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian pimpinan BPD.
Proses pemberhentian dan penggantian pimpinan BPD berlaku Pasal 56 ayat (2).
Masa jabatan pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.
Hasil rapat musyawarah penggantian anggota BPD dinyatakan dalam Berita Acara musyawarah pemilihan penggantian anggota BPD. 

Bagian kedelapan
Pembubaran

Pasal 69

	Berdasarkan usulan dari masyarakat desa, Bupati dapat membubarkan BPD apabila lebih dari 2/3 (dua per tiga) anggota BPD sudah mengundurkan diri dan/atau tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai anggota BPD sehingga menghambat penyelenggaraan pemerintahan desa.
Usulan pembubaran anggota BPD disampaikan oleh perwakilan masyarakat kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan Berita Acara hasil musyawarah desa, daftar hadir peserta musyawarah dan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bupati dapat menugaskan tim guna meneliti kebenaran atas usulan pembubaran BPD.





Pasal 70

Pembubaran BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Camat setempat memfasilitasi pembentukan panitia musyawarah pembentukan BPD paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Bupati tentang Pembubaran BPD ditetapkan.
Panitia Pemilihan Anggota BPD melaksanakan tugasnya sampai dengan diresmikannya anggota BPD yang baru oleh Bupati.

Pasal 71

Anggota BPD yang telah dibubarkan wajib memberikan laporan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan kepada masyarakat, segera setelah diresmikannya BPD yang baru.


Bagian kesembilan
Sekretariat Dan Alat Kelengkapan Lainnya

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugasnya, BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.
Sekretariat BPD dipimpin oleh Sekretaris BPD.
Sekretaris BPD dipilih dan ditetapkan dari anggota BPD.
Alat kelengkapan BPD lainnya seperti komisi atau panitia dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
Alat kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan BPD.

Bagian kesepuluh
Rapat–Rapat

Pasal 73

	Rapat BPD dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

Rapat BPD dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan apabila telah dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 ( dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
Rapat BPD dipimpin oleh Ketua BPD.
Dalam hal ketua BPD berhalangan, rapat dipimpin oleh Wakil Ketua BPD.
Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua BPD berhalangan rapat dipimpin oleh Sekretaris BPD.
	Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan Berita Acara Hasil Rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.



Bagian kesebelas
Tata Tertib Dan Mekanisme Kerja

Pasal 74

Pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja BPD diatur dalam Tata Tertib BPD.
Peraturan Tata Tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua BPD.

Bagian keduabelas
Tata Cara Menampung Dan Menyalurkan
Aspirasi Masyarakat

Pasal 75

BPD Wajib menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik yang disampaikan oleh individu, kelompok, ras/agama, profesi, pengusaha maupun organisasi.

Pasal 76

Dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat, BPD dapat melakukan:
	kunjungan langsung kepada masyarakat dengan melakukan observasi, wawancara maupun penyebaran angket;

mengundang masyarakat dalam rapat umum desa;
menerima kunjungan masyarakat.

Pasal 77

	BPD mengadakan rapat khusus dalam rangka menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Aspirasi masyarakat baru dapat disalurkan apabila berdasarkan data dan informasi yang benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan hasil, konsekwensi dan akibatnya.
Keputusan Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk di tindak lanjuti.


Bagian ketiga belas
Hubungan Kerja

Pasal 78

Hubungan kerja antara BPD dengan Pemerintah Desa bersifat konsultatif dan koordinatif.
Setiap permasalahan yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan desa diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara BPD dan Pemerintah Desa
Bagian keempat belas
Keuangan Dan Administrasi

Pasal 79

	Pimpinan dan Anggota BPD diberikan penghasilan tetap dan/atau Tunjangan lainnya yang disesuaikan  dengan kemampuan keuangan desa.
	Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten.
	Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
	Biaya sebagaimana di maksud ayat (1) dan (2) ditetapkan setiap tahun dalam APBDes.



Pasal 80

Kelengkapan Adminstasi BPD diantaranya terdiri dari:
	Buku Daftar anggota BPD;

Buku agenda Masuk;
buku agenda keluar;
Buku angenda Rapat;
Buku Daftar Peraturan desa;
buku Daftar Peraturan Kepala desa;
buku Daftar Keputusan Kepala Desa;
Buku Ekspedisi;
buku Tamu dan;
Buku kas.
	Ketentuan mengenai format buku dan kelengkapan Adminstrasi lainnya diatur dalam peraturan Bupati tentang  Pedoman Tata naskah dinas dilingkungan Pemerintah Desa. 



BAB IV
KEUANGAN DESA
	
Bagian Kesatu
Pendapatan Desa
Paragraf Kesatu
Sumber Pendapatan Desa

Pasal 81
Sumber Pendapatan  Desa terdiri atas :
pendapatan asli desa;
bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
alokasi dana desa (ADD);
bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan; dan
	hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

Paragraf Kedua
Pendapatan Asli Desa

Pasal 82

Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a meliputi:
	hasil usaha Desa;

hasil kekayaan Desa;
hasil swadaya dan partisipasi masyarakat;
hasil gotong royong; dan
lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.


Pasal 83

Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a terdiri atas :
	Badan Usaha Milik Desa; dan
	usaha lain yang dikelola oleh Desa. 



Pasal 84

	Hasil kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b terdiri atas :

	pasar desa;

pasar Ikan desa;
tambatan perahu;
bangunan desa;
obyek rekreasi yang diurus oleh desa;
hutan desa;
	perairan/pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh desa;

pelelangan ikan yang dikelola oleh desa; dan
	lain-lain kekayaan milik desa.

	Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan milik desa harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah atas nama desa.


Pasal 85

Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c adalah hasil swadaya dan partisipasi masyarakat yang dikelola dan dilaksanakan oleh masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa baik berupa uang atau hasil-hasil pembangunan.

Pasal 86

Hasil gotong royong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf d adalah kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dan/atau warga desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidentil maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik material maupun spiritual.


Pasal 87

Lain-lain pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf e terdiri atas :
	jasa giro;

penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang/jasa oleh Desa;
pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
pengelolaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan;
	ganti ongkos cetak surat-surat/blanko-blanko;
	biaya legalisasi surat-surat;
	biaya legalisasi wesel;
	sewa tanah lapangan; dan
	lain-lain pendapatan asli desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Paragraf Ketiga
Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 88

Bagi hasil pajak dan retrebusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b adalah bagian penerimaan pajak daerah yang diberikan kepada Desa paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari yang diterima oleh Pemerintah Daerah.


Bagian Keempat
Alokasi Dana Desa (ADD)

Pasal 89

	Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi belanja pegawai.


	 Tujuan ADD adalah :

	 menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan;
	 meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat;
	 meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
	 meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatkan sosial;
	 meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
	 meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
	 mendorong peningkatkan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
	 meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa.






Pasal 90

(1) Penentuan besarnya penerimaan ADD untuk setiap desa berdasarkan asas-asas:
	asas merata yaitu besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM); dan
	asas adil yaitu besarnya bagian ADD berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).


	Besarnya perbandingan antara ADDM dan ADDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ADDM sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah ADD dan ADDP sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah ADD.


Pasal 91
Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.


Bagian Kelima
Bantuan Keuangan

Pasal 92

Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf d diberikan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 
	Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui rekening kas desa.



Bagian Keenam
Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga Yang Tidak Mengikat

Pasal 93

Pendapatan Desa yang berasal dari hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf e dapat berasal dari :
	Pemerintah;

Pemerintah Daerah;
badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri atau luar negeri;
kelompok masyarakat/perorangan; atau
	dana darurat dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam. 







Pasal 94

	Sumbangan dan hibah dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf dan lain-lain sumbangan serta pemberian yang tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang kepada Desa.


	Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


	Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan dalam APB Desa.



Bagian Kesatu
Asas Pengelolaan Keuangan Desa
Pasal 95
Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

	Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yaitu tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.



Bagian Kedua
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 96

	Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.


	Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :
	menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;

menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
menetapkan bendahara desa;
menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan
menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

	Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD.


	PTPKD terdiri atas Sekretaris Desa dan Perangkat desa lainnya. 


	Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.


	Sekretaris Desa  sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas :
	menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
	menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa;
	menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan

menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan perubahan APBDesa.

	Kepala Desa menetapkan Bendahara Desa dengan Keputusan Kepala Desa.



Bagian Kedelapan 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa)

Paragraf Kesatu
Struktur APBDesa

Pasal 97

	APBDesa terdiri atas :

	pendapatan desa;

belanja desa; dan
	pembiayaan desa.

	Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.


	Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :

	pendapatan asli desa (PADesa);

bagi hasil pajak daerah;
bagian dari retribusi daerah;
	Alokasi Dana Desa (ADD);

bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Desa lainnya;
	Hibah; dan
	Sumbangan Pihak Ketiga.

	Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b di atas, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.


	Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 4 di atas, terdiri dari:

	Belanja langsung, dan
	Belanja tidak langsung


	Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdiri atas :

	belanja pegawai;

belanja barang dan jasa; dan
belanja modal.

	Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdiri atas :

	belanja pegawai/penghasilan tetap;

belanja subsidi;
	belanja hibah (pembatasan hibah);
	belanja bantuan sosial;
belanja bantuan keuangan; dan
	belanja tak terduga.

	Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c di atas, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.


	Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatas, terdiri dari :

	penerimaan pembiayaan; dan
	pengeluaran pembiayaan.


Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9),  mencakup:
	sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya;
	pencairan dana cadangan;
	hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
	penerimaan pinjaman.


	Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) mencakup:

	pembentukan dana cadangan;

penyertaan modal desa; dan
pembayaran utang.


Paragraf Kedua
Dasar Penyusunan Rancangan APBDesa

Pasal 98

	Kepala Desa bersama BPD menyusun RKPDesa berdasarkan penjabaran RPJMDesa melalui musyawarah rencana pembangunan desa.


	Penyusunan RKPDesa diselesaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;


	RKPDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.


	RKPDesa sebagai dasar penyusunan Rancangan APBDesa.



Paragraf Ketiga
Penetapan Rancangan APBDesa

Pasal 99

	Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan pada RKPDesa.


	Sekretarsi Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan.


	Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.


	Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat satu bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.


	Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperioritaskan pada kesesuaian dengan RKPDesa.


	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala ,Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 di atas, paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi;


	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD ditetapkan.



Paragraf Keempat
Evaluasi Rancangan APBDesa

Pasal 100

	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama BPD dan Kepala Desa sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal persetujuan bersama disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi.


	Bupati harus menetapkan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Rancangan Peraturan Desa dimaksud.


	Apabila setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati tidak menetapkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, maka Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.


	Apabila Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.


	Apabila hasil evaluasi Bupati tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.


	Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu anggaran sebelumya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.


	Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kepala Desa harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APBDesa.
	Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

 
	Masa berlakunya Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal berlakunya Peraturan Bupati sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (6).






Paragraf Kelima
Pelaksanaan APBDesa

Pasal 101

Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

	Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa.


	Setiap pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.


	Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.


	Pemerintah Desa dilarang melakukan pemungutan selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.


	Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebankan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama.


	Untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.


	Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.


Pasal 102

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

	Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.


	Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.


	Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.


	Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 103

Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
	menutupi défisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi belanja;

mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; dan
mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum selesai.

	Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas desa tersendiri atas nama dana cadangan Pemerintah Desa.


	Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan.


	Kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melakasanakan kegiatan.


Paragraf Keenam
Perubahan APBDesa

Pasal 104

Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi :
	keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;

keadaan yang menyebabkan SilPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
keadaan darurat; dan
keadaan luar biasa.

	Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.


	Perubahan APBDesa terjadi bila Pergeseran anggaran yaitu Pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APBDesa.


	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBDesa, yaitu Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.


	Pendanaan Keadaan Darurat.


	Pendanaan Keadaan Luar Biasa.



Pasal 105

Selanjutnya Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan pelaksanaan APBDesa.


Bagian Kesembilan
Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
Paragraf Kesatu
Bendahara Desa

Pasal 106

	Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa.


	Penetapan bendahara desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran yang bersangkutan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.







Paragraf Kedua
Penatausahaan Penerimaan

Pasal 107

	Penatausahaan penerimaan wajib dilaksanakan oleh bendahara desa dengan menggunakan:

	buku kas umum;

buku kas pembantu perincian obyek penerimaan; dan
buku kas harian.

	Bendahara desa setiap bulan wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.


	Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:

	buku kas umum;

buku kas pembantu perincian obyek penerimaan; dan
bukti penerimaan lain yang sah.

Paragraf Ketiga
Penatausahaan Pengeluaran

Pasal 108

Penatausahaan pengeluaran wajib dilakukan oleh bendahara desa.

	Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan dengan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP).


	Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetujui oleh Kepala Desa melalui PTPKD.


	Bendahara desa setiap bulan wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.


	Dokumen yang digunakan bendahara desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi :

	buku kas umum; dan

buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran.
	Buku kas harian pembantu.

Paragraf Keempat
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Pasal 109

Laporan pertanggungjawaban pengeluaran APBDesa harus dilampiri dengan: 
	buku kas umum;

buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah; dan 
	bukti atas penyetoran PPn dan PPh ke kas negara.




Bagian Kesepuluh
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa
Paragraf Kesatu
Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa 

Pasal 110

	Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan  Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa  dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Keterangan  Pertanggungjawaban Kepala Desa. 


	Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa dan   Rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada   ayat (1) kepada Kepala Desa untuk dibahas bersama BPD.  


	Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa kepada BPD paling   lama 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.  


	Berdasarkan persetujuan bersama Kepala Desa dan BPD Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa.


	Persetujuan BPD terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.


Paragraf Kedua
Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBDesa

Pasal 111

Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Keterangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

	Waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa ditetapkan.


Bagian Kesebelas
Informasi Keuangan Desa

Pasal 112

	Masyarakat berhak memperoleh informasi pengelolaan keuangan desa dari Pemerintah Desa.


	Penyampaian informasi pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

	penyampaian ringkasan APBDesa, ringkasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa pada papan pengumunan di pedukuhan, atau dengan sarana lain yang mudah diketahui oleh masyarakat; dan
	informasi keuangan desa lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.




Pasal 113
Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa diatur lebih lanjut     oleh Bupati.

Bagian Keduabelas
Badan Usaha Milik Desa

Pasal 114

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa dan masyarakat, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa masing–masing.
Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 115

Ketentuan mengenai Badan Hukum, Kepengurusan, Hak dan Kewajiban, Permodalan, Bagi Hasil, Kerjasama dengan Pihak Ketiga, dan Mekanisme Pengelolaan Pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.


BAB V
LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Bagian kesatu
Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 116

	Di desa dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
	Lembaga Kemasyarakatan Desa dibentuk oleh masyarakat desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.
	Kepala Desa karena jabatannya sebagai penanggung jawab terbentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa.


Pasal 117

Kegiatan lembaga kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
	peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;

pengembangan kemitraan;
pemberdayaan masyarakat; dan
	pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.


Pasal 118

Lembaga Kemasyarakatan Desa meliputi :
	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;

Rukun Warga;
	Rukun Tetangga.

	Pengaturan lebih lanjut tentang pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati.


	Selain Lembaga Kemasyarakatan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) di desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan seperti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, dan Lembaga Adat Melayu serta Lembaga Kemasyarakatan lainnya.


	Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan sesuai dengan pedoman organisasi induknya dan atau ditetapkan oleh Kepala Desa.




BAB VI
PENGHARGAAN PURNABAKTI DAN SANKSI

Pasal 119
Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD yang berakhir masa jabatan diberikan tunjangan Purnabakti.

	Besar Penghargaan Purnnabakti sebagaimana dimasud ayat (1), diberikan sebesar  3 (tiga) kali sebesar-besarnya tiga kali Upah Minimum Regieonal.


	Pemberian Penghargaan Purnabakti sebagaimana ayat (1) tidak diberlakukan bagi BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kepala Dusun yang berhenti dan diberhentikan.



BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 120

Pemerintah Daerah Kabupaten dan Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa  dan lembaga kemasyarakatan.







BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 121

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

              Ditetapkan di  Tarempa
              pada tanggal     Desember 2011

              BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,





           T.  MUKTHARUDDIN







Diundangkan di  Tarempa
pada tanggal     Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,





RADJA TJELAK NUR DJALAL



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN 
NOMOR 

        






LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2011             NOMOR 














PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR     TAHUN  2011
TENTANG
PEMERINTAHAN DESA

UMUM 

Sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan pemerintahan desa dapat diberikan penugasan atau pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Maka otonomi desa yang merupakan hak wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri.
Dalam rangka penyelengaraan pemerintahan desa di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan memperhatikan perkembangan sosial Kemasyarakatan dan politik untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih efektif dan akuntabel sesuai dengan aspirasi masyarakat guna menuju kemandirian otonomi di desa serta menumbuhkembangkan kearifan lokal dan peningkatan Kapasitas lokal, perlu menetapkan Peraturan Daeran Kabuapaten Kepulauan Anambas Tentang Pemerintahan Desa.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 
Cukup jelas

Pasal 2
	Cukup Jelas

Pasal 3 
Cukup Jelas

Pasal 4
Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) 
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Yang dimaksud dengan mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif adalah memfasilitasi keikutsertaan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam perencanaan pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian pembangunan di desa.

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas
Pasal 5 
Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1) 
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Untuk mendamaikan perselisihan, kepala desa dapat dibantu oleh lembaga adat desa.

Huruf m
Cukup jelas

Huruf n
Cukup jelas

Huruf o
Cukup jelas

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada ayat ini adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten.
Yang dimaksud dengan memberikan keterangan pertanggungjawaban pada ayat ini adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APBDes.
Yang dimaksud dengan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat pada ayat ini adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan.
 
Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) 
BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa, tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) 
Yang dimaksud pembinaan dapat berupa pemberian sanksi dan/atau penghargaan.

Ayat (7) 
Yang dimaksud dengan “laporan akhir masa jabatan” adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati dan BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Pasal 7
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Huruf c
	Cukup jelas.

Huruf d
Pernyataan melanggar sumpah/janji jabatan ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan.

Huruf e
	Cukup jelas.

Huruf f
	Cukup jelas.

Huruf g
Melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang belum/telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Ayat (1)
	Cukup jelas.

Ayat (2)
	Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Huruf c
	Cukup jelas.



Huruf d
Pernyataan melanggar sumpah/janji jabatan ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan.

Huruf e
	Cukup jelas.

Huruf f
	Cukup jelas.

Huruf g
Melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang belum/telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.

Ayat (3)
	Cukup jelas.

Ayat (4)
	Cukup jelas.

Ayat (5)
	Cukup jelas.

Ayat (6)
	Cukup jelas.

Ayat (7)
	Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas 

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.



Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Pemberitahuan secara tertulis dapat didahului dengan pemberitahuan lisan melalui alat komunikasi.

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas 

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
   Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Melalui mekanisme “kemampuan teknis” adalah seleksi yang dilakukan di desa sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh kepala desa.

Ayat (2)
	Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas




Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
    Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas 

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas
 
Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas


Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas
 
Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
 
Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas
 
Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
 Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas
 
Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas


Pasal 78
 cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas
 
Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas
 
Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas



Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas 

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas 

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas 

Pasal 105
Cukup jelas

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 107
Cukup jelas

Pasal 108
Cukup jelas 

Pasal 109
Cukup jelas


Pasal 110
Cukup jelas

Pasal 111
Cukup jelas

Pasal 112
Cukup jelas 

Pasal 113
Cukup jelas

Pasal 114
Cukup jelas

Pasal 115
Cukup jelas

Pasal 116
Cukup jelas 

Pasal 117
Cukup jelas

Pasal 118
Cukup jelas

Pasal 119
Cukup jelas

Pasal 120
Cukup jelas 

Pasal 121
Cukup jelas



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS             NOMOR 










	LAMPIRAN I	:	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
	NOMOR		:      TAHUN 2011
	TANGGAL	:      DESEMBER 2011



                                                                 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA
KEPALA DESA






SEKRETARIS DESA

PELAKSANA
TEKNIS
LAPANGAN




KAUR


KAUR

KAUR


KAUR

KAUR







KEPALA
DUSUN


KEPALA
DUSUN


KEPALA
DUSUN







BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,





          T.  MUKTHARUDDIN

									













	LAMPIRAN II	:	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
	NOMOR		:        TAHUN 2011
	TANGGAL	:        DESEMBER 2011







ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA …………………… KECAMATAN …………………………….
TAHUN ANGGARAN


KODE REKENING
URAIAN
TAHUN SEBELUMNYA
TAHUN BERJALAN
KET.
1.
PENDAPATAN



1.1
Pendapatan Asli Desa



1.1.1
Hasil Usaha Desa



1.1.1.1
Dst …………………………








1.1.2
Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa



1.1.2.1
Tanah Kas Desa : (*)



1.1.2.1.1
Tanah Desa



1.1.2.1.2
Dst ………………………..








1.1.2.2
Pasar Desa



1.1.2.3
Pasar Hewan



1.1.2.4
Tambatan Perahu



1.1.2.5
Bangunan Desa



1.1.2.6
Pelelangan Ikan yang dikelola Desa



1.1.2.7
Lain-lain Kekayaan Milik Desa



1.1.2.8
Dst …………………………








1.1.3
Hasil Swadaya dan Partisipasi



1.1.3.1
Dst …………………………….








1.1.4
Hasil Gotong Royong



1.1.4.1
Dst ………………………….








1.1.5
Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah



1.1.5.1
Dst …………………………..








1.2
Bagi Hasil Pajak:



1.2.1
Bagi hasil pajak kabupaten/kota



1.2.2
Bagi hasil PBB



1.2.3
Dst ……………………








1.3
Bagi Hasil Retribusi



1.3.1
Dst ……………………








1.4
Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah



1.4.1
ADD



1.4.2
Dst …………………….








1.5
Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya 



1.5.1
Bantuan Keuangan Pemerintah:



1.5.1.1
Dst …………………………








1.5.2
Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi



1.5.2.1
Dst ……………………………



1.5.3
Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.



1.5.3.1
Dana Tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa



1.5.3.2
Dst ……………..








1.5.4
Bantuan Keuangan Desa lainnya :



1.5.4.1
Dst ………………








1.6
Hibah



1.6.1
Hibah dari pemerintah



1.6.2
Hibah dari pemerintah provinsi



1.6.3
Hibah dari pemerintah kabupaten/kota



1.6.4
Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta



1.6.5
Hibah dari kelompok masyarakat/ perorangan



1.6.6
Dst ………………………..



1.7
Sumbangan Pihak Ketiga



1.7.1
Sumbangan dari ………..



1.7.2
Dst ……………………….









JUMLAH PENDAPATAN



2
BELANJA



2.1
Belanja Langsung



2.1.1
Belanja Pegawai/Honorarium :



2.1.1.1
Honor tim/panitia



2.1.1.2
Dst …………………..








2.1.2
Belanja Barang/Jasa :



2.1.2.1
Belanja perjalanan dinas



2.1.2.2
Belanja bahan/material



2.1.2.3
Dst …………………………








2.1.3
Belanja Modal



2.1.3.1
Belanja Modal Tanah



2.1.3.2
Belanja Modal jaringan



2.1.3.3
Dst …………………………








2.2
Belanja Tidak Langsung



2.2.1
Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap



2.2.1.1
Dst …………………………








2.2.3
Belanja Hibah



2.2.3.1
Dst …………………………








2.2.4
Belanja Bantuan Sosial :



2.2.4.1
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)



2.2.4.2
Dst ……………………








2.2.5
Belanja Bantuan Keuangan



2.2.5.1
Dst ………………………








2.2.6
Belanja tak terduga



2.2.6.1
Keadaan darurat



2.2.6.2
Bencana alam



2.2.6.3
Dst…………………









JUMLAH BELANJA








3
PEMBIAYAAN



3.1
Penerimaan Pembiayaan



3.1.1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.



3.1.2
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.



3.1.3
Penerimaan Pinjaman



3.2
Pengeluaran Pembiayaan



3.2.1
Pembentukan Dana Cadangan



3.2.2
Penyertaan Modal Desa 



3.2.3
Pembayaran utang









JUMLAH PEMBIAYAAN










……………………., tanggal ……………………

KEPALA DESA



……………………………….









                                                                                             BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,





                                                                                                         T.  MUKTHARUDDIN
























	LAMPIRAN III	:	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
	NOMOR		:         TAHUN 2011
	TANGGAL	:         DESEMBER 2011





BUKU KAS UMUM
DESA …………………… KECAMATAN …………………………….
TAHUN ANGGARAN

No.
Tgl.
KODE REKENING
URAIAN
PENERIMAAN
(Rp.)
PENGELUARAN
(Rp.)
1
2
3
4
5
6















































































JUMLAH




Jumlah bulan/tanggal	Rp.	Rp.
Jumlah sampai bulan lalu/tanggal				Rp.		Rp.
Jumlah semua s/d bulan /tanggal				Rp.		Rp                   .
Sisa kas									Rp.
Pada hari ini tanggal ……………, 200..
Oleh kami didapat dalam kas Rp. ……………….
( ……………………………………………………………….. dengan huruf)
Terdiri dari :
Tunai			Rp. ……….
Saldo Bank		Rp. ……….
Surat Berharga	Rp. ……….


……………., tanggal …………………

MENGETAHUI 				BENDAHARA DESA,
	KEPALA DESA,		


…………………………………..			………………………….

Cara Pengisian :
Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas 
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas 
Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas 
Kolom 4 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas 
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas
Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas




                                                                                              BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,





                                                                                                         T.  MUKTHARUDDIN


	LAMPIRAN IV	:	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
	NOMOR		:       TAHUN 2011
	TANGGAL	:       DESEMBER 2011







BUKU KAS PEMBANTU
PERINCIAN OBYEK PENERIMAAN
DESA …………………… KECAMATAN …………………………….
TAHUN ANGGARAN

No.
URUT
NOMOR BKU PENERIMAAN
TANGGAL SETOR
NOMOR STS & BUKTI PENERIMAAN LAINNYA
JUMLAH
(Rp.)
1
2
3
4
5






























Jumlah bulan ini
Rp.
Jumlah s/d bulan lalu
Rp.
Jumlah s/d bulan ini
Rp.

















……………., tanggal …………………

MENGETAHUI 				BENDAHARA DESA,
	KEPALA DESA,		


…………………………………..			………………………….

Cara Pengisian :
Kolom 1 diisi dengan nomor urut
Kolom 2 diisi dengan Nomor BKU penerimaan 
Kolom 3 diisi dengan Tanggal Penyetoran STS/Bukti Penerimaan lainnya 
Kolom 4 diisi dengan Nomor STS/Bukti penerimaan lainnya. 
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah setoran STS/Bukti penerimaan lainnya.





                                                                                              BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,





                                                                                                         T.  MUKTHARUDDIN








	LAMPIRAN V	:	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
	NOMOR		:         TAHUN 2011
	TANGGAL	:         DESEMBER 2011






BUKU KAS PEMBANTU
PERINCIAN OBYEK PENGELUARAN
DESA …………………… KECAMATAN …………………………….
TAHUN ANGGARAN

No.
URUT
NOMOR BKU PENGELUARAN
TANGGAL PENGELUARAN
NOMOR SPP & BUKTI PENGELUARAN LAINNYA
JUMLAH
(Rp.)
1
2
3
4
5

























JUMLAH


Jumlah bulan ini
Rp.
Jumlah s/d bulan lalu
Rp.
Jumlah s/d bulan ini
Rp.


……………., tanggal …………………

MENGETAHUI 				BENDAHARA DESA,
	KEPALA DESA,		


…………………………………..			………………………….

Cara Pengisian :
Kolom 1 diisi dengan nomor urut
Kolom 2 diisi dengan Nomor BKU pengeluaran 
Kolom 3 diisi dengan Tanggal Pengeluaran SPP/Bukti Pengeluaran lainnya 
Kolom 4 diisi dengan Nomor SPP/Bukti pengeluaran lainnya. 
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah Pengeluaran SPP/Bukti pengeluaran lainnya.







                                                                                              BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,





                                                                                                         T.  MUKTHARUDDIN










	LAMPIRAN VI	:	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
	NOMOR		:         TAHUN 2011
	TANGGAL	:         DESEMBER 2011







BUKU KAS HARIAN PEMBANTU
DESA …………………… KECAMATAN …………………………….
TAHUN ANGGARAN

No.
URUT
TANGGAL
URAIAN
PENERIMAAN
(Rp.)
PENGELUARAN
(Rp.)
JUMLAH
(Rp.)
1
2
3
4

5






























JUMLAH





……………., tanggal …………………

MENGETAHUI 				BENDAHARA DESA,
	KEPALA DESA,		


…………………………………..			………………………….

Cara Pengisian :
Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran 
Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas 
Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas. 
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.
Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.






                                                                                              BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,





                                                                                                         T.  MUKTHARUDDIN



