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PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO 
 

Salinan 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO 
NOMOR   5  TAHUN  2008 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  

KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 8 TAHUN 2006 
TENTANG PEMERINTAHAN DESA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BOJONEGORO, 

 

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya beberapa ketentuan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai tindak lanjut 

pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2005 tentang Desa, perlu mengadakan perubahan dan 

penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten 

Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 

Desa; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud diatas perlu merubah dan membentuk 

kembali Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 

Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota di 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan pada 

tanggal 8 Agustus 1950) ; 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4389) ; 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang 

kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor  4844) ; 
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4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4438); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang 

Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor  4587) ;  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4593); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota ;   

8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan 

Peraturan Perundang-undangan ;  

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  15  Tahun 

2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 

tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme 

Penyusunan Peraturan Desa ; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 

tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan 

Kabupaten / Kota Kepada Desa ; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 

tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan  Desa ; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 

tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 

tentang Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah ; 
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16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 

tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan 

Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa ; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Kerjasama Desa ; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 

Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa ; 

 

 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

 KABUPATEN BOJONEGORO 

dan  

BUPATI BOJONEGORO 

 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO 
NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN 
DESA. 

 
 

PASAL   I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 
8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bojonegoro Tahun 2006 Nomor 6 Seri E) diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 1 

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro. 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. 

3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro. 
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4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro 
yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Bojonegoro dengan persetujuan bersama Bupati Bojonegoro. 

6. Camat adalah merupakan unsur perangkat daerah sebagai 
pemimpin kecamatan yang melaksanakan pelimpahan sebagian 
wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi 
daerah. 

7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah 
kabupaten. 

8. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang berwenang 
dan berhak mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian 
Kepala Desa. 

9. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat 
yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk 
melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam 
kurun waktu tertentu. 

10. 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. 

11. 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. 

12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan desa. 

13. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah 
lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan desa. 

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

15. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang merupakan 
pelaksanaan Peraturan Desa dan kebijakan Kepala Desa yang 
menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di 
Desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum 
maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

16. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan 
lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa. 

17. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh 
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra 
pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. 

18. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional 
Indonesia, Polisi Negara Republik Indonesia. 
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19. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga desa dan atau putra desa 
yang mengikuti atau mendaftarkan diri dalam pemilihan Kepala 
Desa pada tahap penjaringan calon. 

20. Calon Kepala Desa adalah warga desa yang berdasarkan 
penjaringan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebagai 
Calon Kepala Desa. 

21. Calon Kepala Desa yang berhak dipilih adalah Calon yang telah 
ditetapkan oleh BPD sebagai calon yang akan dipilih dalam 
pemilihan Kepala Desa setelah dinyatakan lulus dalam penyaringan. 

22. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon yang mendapatkan suara 
terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa. 

23. Pemilih adalah penduduk desa bersangkutan dan telah memenuhi 
persyaratan untuk mempergunakan hak pilih yang terdaftar dalam 
Daftar Pemilih. 

24. Hak pilih adalah hak yang dimiliki oleh pemilih untuk menentukan 
sikap pilihannya. 

25. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia 
pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat 
desa yang bersangkutan. 

26. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan 
baik dari segi administrasi, kemampuan dan kepemimpinan para 
bakal calon. 

27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut 
APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik 
Indonesia. 

28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi, selanjutnya 
disebut APBD Propinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Propinsi Jawa Timur. 

29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut 
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Bojonegoro. 

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

31. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah 
Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana 
perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh 
Kabupaten. 

32. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan 
desa yang bersangkutan. 

33. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, bantuan 
dari Pemerintah Kabupaten, bantuan dari Pemerintah dan 
Pemerintah Propinsi, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa. 

34. Swadaya Masyarakat, adalah kemampuan dari suatu kelompok 
masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan 
ihktiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka 
panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu. 
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35. Gotong-royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah 
melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang 
bersifat sukarela antar warga desa dan atau antara warga desa 
dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang 
insidentil maupun berkelangsungan dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan bersama baik materiil maupun spiritual. 

36. Pengawasan Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa selanjutnya 
disebut Pengawasan adalah Pengawasan yang dilakukan oleh 
Badan Permusyawaratan Desa dan atau oleh Bupati atau Pejabat 
lain yang ditunjuk olehnya terhadap pengurusan dalam rangka 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan baik. 

37. Pengembangan Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, adalah 
Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk menambah, 
memperluas dan merubah fungsi kekayaan Desa yang telah 
disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa. 

38. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan 
APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai 
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 

39. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disingkat BUMDes 
adalah Lembaga Perekonomian Desa yang dibentuk dan dimiliki 
oleh Pemerintah Desa dikelola secara ekonomis, mandiri, dan 
profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar 
merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan ditetapkan dalam 
Peraturan Desa. 

40. Sumbangan Pihak Ketiga kepada Desa, adalah pemberian Pihak 
Ketiga kepada Desa secara ikhlas, tidak mengikat, baik berbentuk 
uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang bergerak 
atau barang tidak bergerak. 

41. Pihak Ketiga adalah instansi, lembaga, badan hukum dan 
perorangan diluar Pemerintah Desa, antara lain Pemerintah, 
Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Negara 
Asing, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, 
Badan Usaha Milik Desa, Koperasi, Swasta Nasional dan Swasta 
Asing, Lembaga Keuangan dalam dan luar negeri. 

42. Pinjaman Desa, adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh 
Pemerintah Desa dari pihak lain yang meminjamkan kepada 
Pemerintah Desa dengan syarat tertentu seperti jangka waktu, 
bunga, dan jaminan tertentu. 

43. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, 
perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan 
dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum 
dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa. 

44. Tunjangan Perbaikan Penghasilan adalah tunjangan yang diberikan 
oleh Pemerintah Kabupaten kepada Kepala Desa dan Perangkat 
Desa dalam rangka perbaikan penghasilan tetap yang diterima. 

45. Tunjangan Lainnya adalah tunjangan yang diberikan Pemerintah 
Desa selain tunjangan tetap. 

46. Penghargaan adalah pemberian dari Pemerintah Kabupaten atau 
Pemerintah Desa kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang 
berhenti dengan hormat dari jabatannya. 
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47. Tanah Kas Desa adalah tanah bekas bengkok dan tanah lain yang 
dikuasai desa berupa tanah sawah dan atau tanah darat yang 
menjadi kekayaan desa. 

48. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara 
aktif dalam proses perencanaan pembangunan. 

49. Pembangunan dalah upaya untuk melkukan proses perubahan 
sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di 
segala bidang di desa. 

50. Rukum Warga, untuk selanjutnya disingkat RW adalah merupakan 
lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di 
wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa. 

51. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT adalh lembaga 
yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam 
rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Desa. 

52. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga desa, 
untuk selanjutnyadisebut TP PKK desa adalah lembaga 
kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah an organisasi 
kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, 
perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-
masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK. 

53. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, untuk 
selanjutnya disingkat Gerakan PKK, adalah Gerakan Nasional 
dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang 
pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakatmenuju 
terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, berahlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, 
maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan serta kesadaran hukum 
dan lingkungan. 

54. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, untuk senjutnya 
disingkat LPMD adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas 
prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam 
menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat 
di bidang pembangunan. 

55. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan 
wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan 
berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial 
dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah 
desa dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, 
yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh departemen 
Sosial. 

56. Peraturan Kepala Desa adalah perturan perundang-undanga yang 
ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka 
melksankan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi. 

57. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh 
Kepala Desa yang bersifat mentapkan dalam rangka melaksanakan 
Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa. 
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58. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses 
kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa 
berdasarkan kewenangan desa yang ada, meliputi perencanaan, 
penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengiorganisasian, 
pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, 
penyempurnaan dan pengembangannya. 

59. Laporan Penyelenggaraan pemerintahan Desa Akhir Tahun aggaran 
yang selanjutnya disebut LPPD Akhir Tahun Anggaran adalah 
laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati 
sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, 
meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan 
desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, 
pemerintah provinsi dan Pemerintah kabupaten selama satu tahun 
anggaran. 

60. Laporan Penyelanggaraan Pemerintahan  Desa Akhir Masa Jabatan 
Kepala Desa yang selanjutnya disebut LPPD Akhir Masa Jabatan 
proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada Bupati melalui 
Camat sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan 
penyelengaraan pemerintahan desa selama 6 (enam) tahun. 

61. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 
Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Tahun Anggaran 
adalah proses kegiatan pelaporan kepala Desa kepada rakyat 
melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi 
keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa 
termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

62. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan 
Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Masa jabatan 
adalah proses kegiatan pelaporan kepala Desa kepada BPD 
sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan 
penyelenggaraan pemerintahan desa. 

63. Penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
yang selanjutnya disebut Informasi LPPD kepada masyarakat 
adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat 
tentang pelaksanaan pemerintahan desa melalui media/ 
pengumuman resmi, meliputi informasi pokok-pokok kegiatan. 

64. Laporan Keuangan BPD adalah laporan administrasi keuangan BPD 
setiap tahun yang disampaikan kepada Kepala Desa selaku 
pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. 

65. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah suatu 
proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan 
Desa dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang 
telah ditetapkan. 

66. Pengawasan BPD adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPD 
terhadap Pemerintah Desa sesuai wewenang dan haknya. 

67. Pengawasan Masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan 
masyarakat. 
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2. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

(1) Ketentuan–ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi 
tentang : 

1. PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
PEMERINTAH DESA. 

2. TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, 
PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN TATA 
CARA PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA. 

3. TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN 
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. 

4. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. 

5. PEDOMAN PEMBENTUAKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN 
DESA. 

6. SUMBER PENDAPATAN DESA, KEKAYAAN DAN 
PENGELOLAAN. 

7. KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT 
DESA. 

8. BADAN USAHA MILIK DESA. 

9. PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN 
PERATURAN DESA. 

10. PENETAPAN JENIS URUSAN YANG DAPAT DISERAHKAN 
KEPADA DESA. 

11. TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA. 

12. KERJASAMA DESA. 

 

3. Ketentuan dalam Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 18 

Hal-hal lain mengenai tata kerja pemerintah desa yang belum diatur dalam 
Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati. 

 

4. Ketentuan diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB dan 1 
(satu) Pasal, yakni BAB IVA dan Pasal 18 A sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

BAB IV A 

PERSIAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA 

Pasal  18 A 

(1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan 
berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) 
bulan sebelum berakhir masa jabatan. 
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(2) Kepala Desa mengajukan permohonan berhenti secara tertulis 
kepada Bupati melalui Camat. 

(3) Dalam hal Kepala Desa tidak mengajukan permohonan berhenti 
secara tertulis, Bupati memberhentikan Kepala Desa yang 
bersangkutan pada saat akhir masa jabatannya, dan mengangkat 
penjabat Kepala Desa. 

(4) BPD memproses pemilihan Kepala Desa, paling lama 4 (empat) 
bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa. 

(5) Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan 
Kepala Desa, BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. 

 

5. Ketentuan dalam Pasal 24  huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

d. Daftar pemillih tetap ditetapkan oleh panitia dan diketahui oleh Kepala 
Desa atau Penjabat Kepala Desa, Ketua BPD serta calon Kepala 
Desa. 

 

6. Ketentuan dalam Pasal 25 diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 
(dua) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut : 

(2a) Perangkat Desa Lainnya yang mencalonkan sebagai Kepala Desa 
selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Desa 
atau Penjabat Kepala Desa ; 

(2b) Pimpinan dan anggota BPD yang mencalonkan sebagai Kepala 
Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan tertulis dari  
Pimpinan BPD melalui musyawarah BPD. 

 

7. Ketentuan dalam Pasal 26 dan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal   26 

Dalam pemilihan Kepala Desa, setiap penduduk desa yang telah 
ditetapkan sebagai pemilih, berhak hadir untuk menggunakan hak pilihnya 
dan apabila tidak hadir tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dan 
dengan alasan apapun.  

Pasal   27 

(1) Dalam pemilihan Kepala Desa, penduduk desa yang telah 
ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih wajib 
hadir ditempat pemungutan suara dan tidak boleh diwakilkan kepada 
siapapun. 

(2) Apabila Calon Kepala Desa yang berhak dipilih tidak dapat hadir 
karena sesuatu hal yang sangat mendadak pada saat pemungutan 
suara, dapat digantikan dengan sebuah foto berukuran 10 R, 
ditempatkan diatas tempat duduk calon yang bersangkutan. 

8. Ketentuan dalam Pasal 28 dihapus.  
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9. Ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat 
sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal    31 

(1) Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan lulus dalam seleksi ujian 
tertulis, ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon Kepala Desa 
yang berhak dipilih. 

(3) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), yang berstatus Kepala Desa Definitif terhitung sejak 
ditetapkan, harus mengajukan cuti kepada Pejabat yang berwenang. 

 

10. Ketentuan dalam Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal   32 

(1) Calon Kepala Desa wajib menyampaikan materi kampanye dalam 
bentuk visi dan misi kepada masyarakat yang difasilitasi panitia dan 
menyerahkan naskah kampanye tersebut kepada Panita ; 

(2) Kampanye calon Kepala Desa dapat dilaksanakan dalam bentuk : 

a. pertemuan terbatas; 

b. tatap muka dan dialog; 

c. penyebaran pamflet; 

d. pemasangan alat peraga; 

e. rapat umum; dan 

f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-
undangan. 

(3) Kampanye calon Kepala Desa yang berbentuk rapat umum difasilitasi 
oleh Panitia; 

(4) Calon Kepala Desa dapat melaksanakan kampanye selain yang 
difasilitasi Panitia; 

(5) Kampanye yang diselenggarakan masing-masing Calon Kepala Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang menggunakan fasilitas 
umum, seperti tempat ibadah, kantor milik pemerintah dan sarana 
pendidikan. 

(6) Ketentuan kampanye diatur dalam Tata tertib Panitia yang memuat 
ketentuan paling sedikit : 

a.   Waktu dan tempat kampanye; 
b.   Materi dan naskah kampanye ; 
c.   Larangan-larangan dalam kampanye ; 
d.   Kesopanan ; 
e.   Keamanan. 

 
11. Ketentuan dalam Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Setelah Panitia menetapkan calon yang berhak dipilih sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), paling singkat 7 (tujuh) hari sebelum 
pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan memberitahukan 
kepada masyarakat desa tentang tempat dan waktu pelaksanaan 
pemilihan Calon Kepala Desa. 
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12. Ketentuan dalam Pasal 35 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah 
dilaksanakan dan quorum belum juga tercapai, maka ditunjuk penjabat 
Kepala Desa oleh pejabat yang berwenang atas usul Camat dengan 
pertimbangan BPD. 

 

13. Ketentuan dalam Pasal 38 ayat (1) dan huruf a diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut : 

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, panitia 
pemilihan menyediakan : 

a.  Papan pengumuman yang memuat nama-nama calon yang 
berhak dipilih; 

 

14. Ketentuan dalam Pasal 48 ditambah 1 (satu) ayat sehingga berbunyi 
sebagai berikut : 

(3) Bupati dalam menerbitkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) mempertimbangkan proses pelaksanaan Pemilihan 
Kepala Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

15. Ketentuan dalam Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal  49 

(1) Apabila ditemukan indikasi tindak kecurangan / pelanggaran tata 
tertib pelaksanaan pemilihan Kepala Desa diselesaikan secara 
berjenjang, tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten. 

(2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
diterima para pihak, maka pihak yang merasa dirugikan dapat 
menempuh melalui jalur hukum yang berlaku. 

 

16. Ketentuan dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut : 

(1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk 
paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan 
Keputusan Bupati. 

(2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan 
dihadapan masyarakat atau ditempat lain yang ditentukan oleh 
Bupati.  

 

17. Ketentuan dalam Pasal 54 dihapus. 

18. Ketentuan dalam Pasal 55 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf dan ayat (3) 
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal   55 

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

g. Melakukan tindak asusila sesuai hasil pemeriksaan dari pejabat 
yang ditunjuk Bupati.  
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(3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g disampaikan oleh 
BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan 
musyawarah BPD yang dihadiri oleh ⅔ (dua per tiga) dari jumlah 
anggota BPD. 

 

19. Ketentuan dalam Pasal 65 huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

Kepala Desa dilarang : 

 d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan umum presiden 
dan pemilihan umum Kepala Daerah ;   

 

20.  Ketentuan dalam Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal   66 

(1) Kepala Desa yang beralih profesi menjadi Pegawai Negeri, BUMN, 
BUMD atau Jabatan lain yang di gaji atau diberikan penghasilan dari 
uang negara wajib mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa.  

(2) Apabila tidak mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Bupati memberhentikan Kepala Desa yang bersangkutan dari 
jabatannya atas usul BPD. 

 

21. Ketentuan dalam Pasal 67 ayat (1), ayat (2), ayat (5) diubah dan ayat (6) 
dihapus   sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal   67 

(1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati atas usul Camat dengan pertimbangan BPD. 

(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
Sekretaris Desa,  Perangkat Desa Lainnya, atau PNS Pemerintah 
Kabupaten Bojonegoro yang bertugas di Kantor Camat setempat. 

(5) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan belum dapat dilaksanakan 
pemilihan Kepala Desa, Camat mengusulkan pergantian Penjabat 
Kepala Desa yang baru untuk masa 6 (enam) bulan berikut. 

 

22. Ketentuan dalam Pasal 69 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat sehingga 
berbunyi sebagai berikut : 

Pasal   69 

(1)   Hak,  wewenang  an  kewajiban  Penjabat  Kepala  Desa  adalah 
sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan telah ditetapkan 
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005. 

(2) Hal yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
dalam pengisian Perangkat  Desa.   

 



  14

23.  Ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf e 
dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal   71 

(1)   Kepala Desa  dapat mengajukan cuti : 

e. Cuti mengikuti pencalonan Kepala Desa. 

(2) Cuti dilakukan apabila tidak melaksanakan tugas lebih dari 6 (enam) 
hari kerja  secara terus menerus, kecuali cuti mengikuti pencalonan 
Kepala Desa. 

 

24. Ketentuan dalam Pasal 77  ditambah 2 (dua) ayat sehingga berbunyi 
sebagai berikut : 

(3) Calon Perangkat Desa Lainnya yang berasal dari Perangkat Desa 
Lainnya selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), harus memperoleh persetujuan tertulis dari Kepala 
Desa. 

(4) Calon Perangkat Desa Lainnya yang berasal dari Pimpinan dan 
anggota BPD selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh persetujuan tertulis dari 
Pimpinan BPD melalui musyawarah BPD. 

 

25. Ketentuan dalam Pasal 85 BAB XXVIII diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut : 

 

BAB XXXVIII 

LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA 

Pasal 85 

(1) Perangakat Desa dilarang : 

1. Melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan kepentingan 
Negara, pemerintah, pemerintah Daerah dan masyarakat desa ; 

2. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan 
dengan norma-norma yaqng hidup dan berkembang dalam 
kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang 
dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap 
kepemimpinannya sebagai perangkat Desa, misalnya melakukan 
perbuatan asusila, perjudian atau mabuk-mabukan ; 

3. Melakukan tindakan indisipliner, misalnya meninggalkan tugas 
tanpa seizin atasan, melakukan tindakan diluar kewenangannya 
dan berlaku diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat. 

(2) Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil selain dilarang 
melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga 
harus mematuhi ketentuan yang mengatur tentang Pegawai Negeri 
Sipil. 
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26. Ketentuan dalam Pasal 87 BAB XXIX diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

BAB XXIX 

SANKSI PELANGGARAN 

Pasal 87 

(1) Sekretaris Desa yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil dan 
Perangkat Desa Lainnya yang melakukan pelanggaran terhadap 
larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 85, diberikan sanksi 
berupa : 

a. Teguran Lisan oleh atasan sebagai upaya pembinaan ; 

b. Teguran tertulis bersifat peringatan ke-1 (satu), ke-2 (dua) dan ke-
3 (tiga), dengan tenggang waktu masing-masingh 30(tiga puluh) 
hari ; 

c. Pemberhentian sementara ; 

d. Pemberhentian tetap.  

(2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 
sesuai tahapan oleh Kepala Desa. 

(3) Pemberhentian sementara dilakukan apabila tahapan teguran tertulis 
telah diberikan oleh Kepal Desa setelah teguran ke-3 (tiga) 
dilaksanakan. 

(4) Pemberhentian tetap bagi Sekretaris Desa yang bukan berstatus 
Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Bupati, sedangkan Perangkat 
Desa Lainnya dilakukan oleh Kepal Desa, setelah yang bersangkutan 
diberhentikan sementara 3 (tiga) bulan dan tidak memeperhatikan 
atau tidak memenuhi kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya. 

(5) Pemberhentian tetap bagi Sekretaris Desa yang bukan berstatus 
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan 
oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD. 

(6) Pemberhentian tetap Perangkat sesa Lainnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) harus mendapatkan rekomendasi Bupati atas 
usul Kepala desa dengan persetujuan BPD. 

 

27. Ketentuan dalam Pasal 88 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf dan ayat (2) 
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal   88 

(1)   Perangkat Desa Lainnya dapat mengajukan cuti : 

e. Cuti mengikuti pencalonan Kepala Desa dan pencalonan 
Perangkat Desa Lainnya; 

(2)  Cuti dilakukan apabila tidak melaksanakan tugas lebih dari 6 (enam) 
hari kerja  secara terus menerus, kecuali cuti mengikuti pencalonan 
Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya. 

 

28. Ketentuan dalam Pasal 89 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

(4) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara karena sakit 
diberikan penghasilan sebesar ½ (satu perdua) dari penghasilan 
tetap dan tunjangan yang diterimanya. 
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29. Ketentuan dalam Pasal 91diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

(1) Perangkat Desa  yang dituduh atau tersangkut tindak pidana dengan 
ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun diberhentikan 
sementara oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD. 

(2) Selama Perangkat Desa diberhentikan sementara, Kepala Desa 
menunjuk salah satu Perangkat Desa sebagai pelaksana tugas. 

(3) Pemberhentian tetap Perangkat Desa yang terbukti melakukan tindak 
pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan 
oleh Kepala Desa untuk Perangkat Desa Lainnya dan dilakukan oleh 
Bupati untuk Sekretaris Desa yang berstatus bukan PNS. 

(4) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), apabila dinyatakan tidak bersalah 
berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum 
tetap, Kepala Desa mencabut keputusan pemberhentian sementara 
dan mengaktifkan kembali menjadi Perangkat Desa paling lambat 30 
(tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan. 

 

30.  Ketentuan dalam Pasal 109 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

(1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan 
kemampuan keuangan desa. 

 

31. Ketentuan dalam Pasal 111 dihapus. 
 
32. Ketentuan dalam Buku Keenam BAB XLIV sampai dengan BAB XLIX 

Pasal 113 sampai dengan Pasal 124 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

BUKU KEENAM 

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA 
KEMASYARAKATAN DESA 

BAB   XLIV  

PEMBENTUKAN  

Pasal   113 

(1) Di desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan yang jenisnya 
terdiri dari: 

a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD); 

b. Tim Penggerak PKK Desa; 

c. RT/RW; 

d. Karang Taruna; dan 

e. Lembaga Kemasyarakatan lainnya. 

(2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa 
masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Desa  melalui musyawarah 
dan mufakat. 
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(3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan 
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ; 

(4) Hasil pembentukan Lembaga Kemasyarakatan disampaikan kepada 
Kepala Desa untuk mendapatkan pengesahan ; 

(5) Tata cara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagimana 
dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur oleh Bupati ;  

BAB   XLV 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal   114 
Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 113 
ayat (1) dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk mempercepat 
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: 
a. peningkatan pelayanan masyarakat ; 
b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan; 
c. pengembangan kemitraan; 
d. pemberdayaan masyarakat; dan 
e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi 

masyarakat setempat. 

BAB   XLVI 

TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN 

Pasal 115 

(1) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 113 ayat (1) mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa 
dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. 

(2) Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi: 
a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif; 
b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara 

dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif; 
c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong 

royong, dan swadaya masyarakat; dan 
d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam 

rangka pemberdayaan masyarakat. 
(3) Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai 
fungsi: 
a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam 

pembangunan. 
b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan 

masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 

c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah 
kepada masyarakat; 

d. Penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan 
pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif; 

e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi 
serta swadaya gotong royong masyarakat; 
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f. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan 
g. Pemberdayaan hak politik masyarakat. 

(4) Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat 
dibantu Kader Pemberdayaan Masyarakat. 

Pasal 116 

(1) LPMD  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal 113 huruf a 
mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara 
partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, 
melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. 

(2) LPMD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1)  mempunyai fungsi: 
a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam 

pembangunan. 
b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan 

masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 

c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah 
kepada masyarakat; 

d. Penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan 
pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif; 

e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi 
serta swadaya gotong royong masyarakat; 

f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber 
daya alam serta keserasian lingkungan hidup. 

Pasal 117 

(1) Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
113 huruf b mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan 
merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan 
kesejahteraan keluarga. 

(2) Tugas Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi : 
a. menyusun rencana kerja PKK Desa, sesuai dengan hasil 

Rakerda Kabupaten; 
b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati; 
c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK 

Dusun/Lingkungan, RW, RT dan dasa wisma agar dapat 
mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan 
disepakati; 

d. menggali, menggerakan dan mengembangkan potensi 
masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan 
kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang 
telah ditetapkan; 

e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga 
yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya 
mencapai keluarga sejahtera; 

f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai 
pelaksanaan program kerja; 

g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang 
berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa; 
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h. membuat laporan basil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK 
Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun 
Tim Penggerak PKK setempat; 

i. melaksanakan tertib administrasi; dan 

j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim 
Penggerak PKK setempat. 

 (3) Tim Penggerak PKK Desa dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai 
fungsi: 

a. Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan 
mampu melaksanakan program PKK; dan 

b. Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan 
pembimbing Gerakan PKK. 

Pasal 118 

(1) RT/RW sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 113 huruf c 
mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan. 

(2) RT/RW   dalam   melaksanakan  tugas  sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1)  mempunyai fungsi: 
a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi 

pemerintahan lainnya; 
b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar 

warga; 
c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan 

mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan 
d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat 

di wilayahnya.  

Pasal   119 

(1)  Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf d 
mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan 
sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat 
preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi 
muda di lingkungannya. 

(2) Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) mempunyai fungsi: 

a. Penyelenggara usaha kesejahteraan sosial; 

b. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat; 

c. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi 
muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan 
terarah serta berkesinambungan; 

d. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan 
bagi generasi muda di lingkungannya; 

e. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan 
kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda; 

f. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa 
kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-
nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik 
Indonesia; 
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g. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat 
mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, 
kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya 
dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi 
kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya; 

h. Penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial 
bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial; 

i. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi 
dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya; 

j. Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial 
yang aktual; 

k. Pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, 
penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan 

l. Penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara 
preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan 
remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja. 

Pasal 120 

Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 113 huruf e yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam 
Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku 

Pasal 121 

Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai kewajiban melaksanakan 
tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115. 

 

BAB  XLVII 

KEPENGURUSAN 

Pasal 122 

(1)   Pengurus Lembaga Kemasyarakatan memenuhi persyaratan: 

a. Warga negara Republik Indonesia; 

b. Penduduk setempat; 

c. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan 

d. Dipilih secara musyawarah dan mufakat. 

 (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari : 

a. Ketua ; 

b. Sekretaris ; 

c. Bendahara ; dan 

d. Bidang-bidang sesuai kebutuhan. 

(3)  Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga 
Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu 
partai politik. 

(4) Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di desa selama 5 
(lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali 
untuk satu kali periode berikutnya. 
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BAB   XLVIII 

TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA 

Pasal 123 

(1) Tata Kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa lebih lanjut diatur oleh 
Bupati. 

(2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan 
pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. 

(3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga 
Kemasyarakatan lainnya di desa bersifat koordinatif dan konsultatif. 

(4) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak 
ketiga di desa bersifat kemitraan. 

 

BAB   XLIX  

SUMBER DANA 

Pasal 124 

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa bersumber dari : 

a. Swadaya masyarakat; 

b. APB Desa; 

c. APBD Kabupaten dan / atau APBD Provinsi; 

d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah 
Kabupaten; dan 

e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat. 

 

33. Ketentuan dalam Buku Ketujuh BAB L sampai dengan BAB LII Pasal 125 

sampai dengan Pasal 137 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

BUKU KETUJUH 

SUMBER PENDAPATAN DESA, KEKAYAAN DAN 
PENGELOLAAN 

BAB   L 

SUMBER PENDAPATAN DAN JENIS KEKAYAAN  

Bagian Kesatu 

Sumber Pendapatan 

Pasal   125 

 (1) Sumber pendapatan desa terdiri atas : 

a. Pendapatan Asli Desa yang meliputi : 

1. Hasil usaha desa ; 

2. Hasil pengelolaan kekayaan desa ; 

3. Hasil swadaya dan partisipasi ; 

4. Hasil gotong royong ; 

5. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah. 
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b. Bagi hasil pajak daerah sebesar 12,5% (Dua belas koma lima 
per seratus). 

c. Bagian dari retribusi daerah sebesar 12,5% (Dua belas koma 
lima per seratus). 

d. ADD berasal dari APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian 
dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima 
oleh Kabupaten untuk desa sebesar 12,5% (Dua belas koma 
lima per seratus). 

e. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan 
Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan 
pemerintahan. 

f. Hibah. 

g. Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat. 

(2) Dalam upaya peningkatan sumber PADesa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDes 
yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

(3) Sumbangan dari pihak ketiga kepada Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf g, yaitu ; 

a. dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, dan atau lain-lain 
sumbangan, serta pemberian sumbangan dimaksud tidak 
mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada 
Desa.  

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

c. Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan didalam 
APBDes. 

(4) Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa 
tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi 
dan Pemerintah Kabupaten. 

(5) Sumber Pendapatan Daerah yang berada di desa baik pajak daerah 
maupun retribusi daerah yang sudah dipungut oleh Pemerintah 
Propinsi atau Pemerintah Kabupaten tidak dibenarkan adanya 
pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa. 

 

Bagian Kedua 

Jenis kekayaan 

Pasal   126 

(1) Jenis Kekayaan  Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 
ayat (1) huruf a angka 2, terdiri atas : 

a. Tanah Kas Desa ; 

b. Pasar Desa ; 

c. Pasar Hewan ; 

d. Tambatan perahu ; 

e. Bangunan Desa ; 
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f. Pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa, dan 

g. Lain-lain kekayaan milik Desa. 

(2) Lain-lain kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf g, antara lain : 

a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa, APBD 
Kabupaten atau APBD Propinsi ; 

b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau 
sumbangan dari pihak ketiga; 

c. Barang yang diperoleh dari hibah / sumbangan atau sejenisnya; 

d. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian / 
kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

e. Hak Desa dari dana perimbangan, Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah; 

f. Hibah dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah 
Kabupaten ; 

g. Hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah yang tidak mengikat ; 

h. Hasil kerjasama desa. 

(3) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh 
melalui: 

a. pembelian ; 

b. sumbangan ; 

c. bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun pihak 
lain;  

d. bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

(4) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi milik desa 
dan  dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama 
desa. 

 

Bagian Ketiga 

Pengelolaan 

Pasal   127 

(1) Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas 
fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, 
kepastian nilai, berdayaguna dan berhasilguna untuk meningkatkan 
pendapatan desa setelah mendapatkan persetujuan BPD. 

(2) Biaya pengelolaan Kekayaan Desa dibebankan pada APBDesa. 

(3) Kekayaan Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan 
sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, 
pembangunan dan pelayanan masyarakat Desa. 

(4) Perencanaan kebutuhan kekayaan desa disusun dalam rencana 
kerja dan APB Desa setelah memperhatikan ketersediaan barang 
milik Desa yang ada. 



  24

 

Pasal   128 

(1) Kekayaan Desa yang berupa tanah Desa tidak diperbolehkan 
dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali 
diperlukan untuk kepentingan umum. 

(2) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai dengan 
harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga 
pasar dan NJOP. 

(3) Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli 
tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di Desa setempat. 

(4) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 

(5) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin 
tertulis dari Bupati dan Gubernur. 

 

Pasal   129 

(1) Pemanfaatan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
126, dapat dilakukan melalui : 

a. sewa ; 

b. pinjam pakai ; 

c. kerjasama pemanfaatan ;  

d. bangun serah guna dan bangun guna serah. 

(2) Tata cara Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.  

 

Bagian Keempat 

Pengembangan Dan Pengawasan 

Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa 

Pasal   130 

(1) Sumber pendapatan dan kekayaan desa dapat dikembangkan oleh 
Pemerintah Desa yang bersangkutan dengan cara :  

a. Menambah atau memperluas sumber pendapatan dan 
kekayaan Desa melalui pengadaan atau pembelian ; 

b. Menerima hibah atau pemberian dari  pihak  lain yang tidak 
mengikat ; 

c. Mengalihkan fungsi kekayaan Desa setelah mendapat 
persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati ; 

d. Mendapat bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi 
maupun Pemerintah Kabupaten ; 

(2) Hal-hal yang menyangkut pengembangan sumber pendapatan dan 
kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),  ditetapkan 
dengan Peraturan Desa. 
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Pasal   131  

(1) Penyewaan tanah kas desa menjadi garapan atau penghasilan tetap  
Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat disewakan paling lama 3 
(tiga) tahun dan dapat diperpanjang lagi setiap 3 (tiga) tahun 
sepanjang tidak melebihi masa jabatannya ; 

(2) Penyewaan tanah kas desa yang melebihi jangka waktu yang telah 
ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),  apabila terjadi 
sesuatu hal tanah kas desa tersebut harus ditarik oleh Pemerintah 
Desa berdasarkan musyawarah antara pihak penyewa dengan 
Kepala Desa atau Perangkat Desa yang terkait. 

 

 

BAB   LII 

ALOKASI DANA DESA (ADD) 

Bagian Pertama  

Tujuan dan Pengelolaan ADD 

Pasal  132 

(1) Tujuan ADD adalah : 

a.  Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ; 

b.  Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan 
di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat ; 

c.  Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan ; 

d.  Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial 
budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial ; 

e.  Meningkatkan ketrentaman dan ketertiban masyarakat ;  

f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka 
pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat ; 

g.  Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong  
masyarakat; 

h.  Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui 
BUMDes. 

(2) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan 
keuangan desa. 

(3) Rumus yang dipergunakan dalam ADD adalah: 

a.  Azas Merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk 
setiap desa, yang selanjutnya disebut ADD Minimal. 

b.  Azas Adil adalah besarnya bagian ADD berdasarkan BDx yang 
dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, selanjutnya 
disebut ADD Proporsional. 

(4) Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adil 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, adalah besarnya 
ADDMinimal adalah 60% (enampuluh persen) dari jumlah ADD dan 
besarnya ADD Proporsional adalah 40% (empatpuluh persen) dari 
jumlah ADD. 

(5) Mekanisme penyaluran dan pencairan ADD lebih lanjut diatur oleh 
Bupati; 
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Bagian Kedua  

Pelaksanaan Kegiatan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan ADD 

Pasal   133 

(1) Penggunaan anggaran ADD adalah sebesar 30% (tiga puluh 
persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, 
sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan 
masyarakat yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dan 
ketentuan pelaksanaan kegiatannya lebih lanjut diatur oleh Bupati.  

(2) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan 
pertanggungjawaban APBDes, yang bentuk pelaporannya adalah 
sebagai berikut : 

a. Laporan Berkala, yaitu : Laporan mengenai pelaksanaan 
penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulannya. 
Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi 
penerimaan ADD, dan realisasi belanja ADD ; 

b. Laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa mencakup 
perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah 
yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir 
penggunaan ADD. 

(3) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana 
Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping 
Tingkat Kecamatan secara betahap ; 

(4) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) membuat laporan / rekapan dari seluruh laporan tingkat 
desa di wilayah secara bertahap melaporkan kepada Bupati ; 

(5) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan bagi 
Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
dibebankan pada APBD Kabupaten diluar dana ADD. 

 

 

BAB  LIII  

PINJAMAN DESA 

Pasal   134 

(1) Pemerintah Desa dapat mengadakan Pinjaman Desa yang 
dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD. 

(2) Kepala Desa melakukan penandatangan pinjaman setelah 
memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Pinjaman Desa dicantumkan didalam APBDes pada Pos 
Pembiayaan. 

(4) Pinjaman Desa dapat berasal dari : 

a. Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten ; 

b. Bank Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Bank Swasta 

c. Lembaga keuangan lainnya yang sah sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

 



  27

Pasal   135 

(1) Pinjaman Desa digunakan untuk : 

a. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa ; 

b. Membiayai suatu usaha yang dapat meningkatkan pendapatan 
desa ; 

c. Menambah/ menyertakan modal Pemerintah Desa kepada 
BUMDes dan atau usaha-usaha lain. 

(2) Pinjaman  Desa  tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja 
rutin Desa; 

(3) Penggunaan dan pengembalian pinjaman Desa dicantumkan dalam 
APBDesa. 

 
34. Ketentuan Pasal 141 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, 
TNI, POLRI diberikan penghasilan sebesar ½ (satu per dua) dari 
penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat(2) dan 
Pasal 140 serta berhak memperoleh tunjangan lainnya.  
 

35. Ketentuan Pasal 143 huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

b. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak dapat mengerjakan 
sendiri dapat menyewakan kepada pihak lain dengan masa sewa 
paling lama 3 (tiga) tahun dan dan dapat diperpanjang setiap 3 (tiga) 
tahun sepanjang tidak melebihi masa jabatannya. 

 
36. Ketentuan Pasal 154 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

(2) Penjabat Kepala Desa dan Penjabat Perangkat Desa diberikan 
penghasilan sebesar ½ (satu per dua) bagian dari penghasilan tetap 
jabatan tersebut. 

 
37. Ketentuan Pasal 155 ayat (2) dihapus. 
 
38. Ketentuan Buku Kesepuluh BAB LXII Pasal 166 sampai dengan Pasal 

168 dan Buku Kesebelas BAB LXIII sampai dengan BAB LXIV Pasal 169 
sampai dengan Pasal 176 diubah dan ditambah sehingga berbunyi 
sebagai berikut : 

 
BUKU KESEPULUH 

 
PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN 

PERATURAN DESA 
 

BAB LXII 
AZAS  

Pasal   166    

Peraturan Desa dibentuk berdasarkan pada azas Peraturan Perundang-
undangan yang baik : 

a. kejelasan tujuan ; 

b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat ; 

c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan ; 
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d. dapat dilaksanakan ; 

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan ; 

f. kejelasan rumusan ; dan 

g. keterbukaan. 

Pasal   167   

(1)   Jenis Peraturan Perundang-undangan pada tingkat Desa meliputi : 

a. Peraturan Desa ; 

b. Peraturan Kepala Desa ; dan 

c. Keputusan Kepala Desa. 

(2) Peraturan Perundang-undangan pada tingkat Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan 
kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi. 

 

BAB LXIII 

PERENCANAAN PENYUSUNAN, PEMBAHASAN DAN 
PENGESAHAN 

Bagian Kesatu 

Perencanaan Penyusunan 

 

Pasal   168    

Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat 
berasal dari usul inisiatif BPD. 

Pasal   169 

(1) Rancangan Peraturan Desa dari Pemerintah Desa disusun oleh 
Sekretaris Desa dibantu oleh Perangkat Desa Lainnya ; 

(2) Sekretaris Desa   menyampaikan   rancangan Peraturan Desa 
kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan; 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan 
rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usul inisiatif BPD 
diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD. 

Pasal   170   

(1) Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis 
maupun lisan terhadap Rancangan Peraturan Desa pada saat 
proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa ; 

(2) Masukan dari masyarakat pada proses penyusunan Peraturan Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara formal 
melalui forum musyawarah Desa atau non formal yang disesuaikan 
dengan kondisi sosial masyarakat Desa  setempat ; 

(3) Mekanisme pemberian masukan terhadap rancangan Peraturan 
Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa. 
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Bagian Kedua 

Pembahasan 

Pasal   171   

Rancangan Peraturan Desa dibahas secara bersama oleh Pemerintah 
Desa dan BPD. 

Pasal   172   

(1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
169 ayat (2) oleh Kepala Desa disampaikan kepada BPD selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dibahas bersama untuk 
memperoleh persetujuan   bersama ; 

(2) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa 
dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD. 

 

Bagian Ketiga 

Penetapan dan Pengesahan 

Pasal   173  

(1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh 
Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada 
Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa ; 

(2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) 
hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. 

 
Pasal   174 

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 
wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan 
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya 
Rancangan Peraturan Desa tersebut. 

 
Pasal   175   

(1) Peraturan Desa wajib mencantumkan batas waktu penetapan 
pelaksanaan. 

(2) Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa dapat 
menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala 
Desa ; 

 
Pasal   176  

(1) Peraturan Desa sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan 
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain 
di dalam Peraturan Desa tersebut. 

(2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh 
berlaku surut. 

Pasal   177   

Peraturan Desa wajib disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati 
melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling 
lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. 
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Pasal   178 

(1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimuat dalam Berita 
Daerah ; 

(2) Pemuatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris 
Daerah. 

 

 

BAB LXIV 

MATERI MUATAN  

 

Bagian Kesatu 

Peraturan Desa 

 

Pasal   179   

(1) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
167 ayat (1) huruf a adalah seluruh materi muatan dalam rangka 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, dan 
pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi ; 

(2) Materi muatan khusus mengenai Rancangan Peraturan Desa 
tentang APBDesa, Pungutan dan Penataan Ruang yang telah 
disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala 
Desa, paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan oleh Kepala Desa 
kepada Bupati untuk dievaluasi. 

 

 

Paragraf  1 

Rancangan APBDes 

Pasal   180 

(1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa  tentang  
APBDesa berdasarkan pada RKPDesa ; 

(2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang 
APBDesa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan ; 

(3) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD untuk dibahas 
bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama ; 

(4) Penyampaian  rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat 3, paling lambat minggu pertama bulan November tahun 
anggaran sebelumnya ; 

(5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas, 
menitikberatkan pada kesesuaian dengan RKPDesa ; 

(6) Rancangan   Peraturan  Desa   tentang APBDes   sebagaimana   
dimaksud ayat 2 diatas, ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan 
setelah APBD Kabupaten ditetapkan. 
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Paragraf  2 

Evaluasi Rancangan APBDesa 

Pasal   181 

(1)  Bupati menetapkan Evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 
(dua puluh) hari kerja dengan Peraturan Bupati ; 

(2)  Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) di atas, 
melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan 
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan 
Desa ; 

(3)  Dalam hal  Bupati  menyatakan hasil evaluasi Ranacangan Perauran 
Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum 
dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa 
bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari 
kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi ; 

(4)  Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan 
BPD, serta 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 ; 

(5) Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun 
anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati ; 

(6) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa harus memberhentikan 
pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa 
bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud ; 

(7) Pencabutan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan 
Desa tentang APBDesa ; 

(8) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa tahun sebelumnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala Desa. 

 

Paragraf  3 

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa 

Pasal   182 

(1) Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan dan 
penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) 
disampaikan oleh Bupati kepada Kepala desa paling lama 20 9dua 
puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut diterima. 

(2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan 
Rancangan Peraturan Desa dimaksud menjadi Peraturan Desa. 
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Pasal   183 

Evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 179 ayat (2) didelegasikan kepada Camat. 

 

 

Bagian Kedua 

Peraturan Kepala Desa 

Pasal   184 

Materi muatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 167 ayat (1)  huruf b adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan 
Desa yang bersifat pengaturan. 

 

 

Bagian Ketiga 

Keputusan Kepala Desa 

Pasal   185  

Materi muatan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 167 ayat (1)  huruf c adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan 
Desa dan atau  Peraturan Kepala Desa, yang bersifat penetapan. 

 

 

BAB LXV 
TEKNIK PENYUSUNAN 

Pasal   186 

Teknik Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan 
Keputusan Kepala Desa diatur lebih lanjut oleh Bupati. 

 

 

 

BAB LXVI 
PENYEBARLUASAN 

Pasal   187   

(1) Peraturan Desa dan peraturan pelaksanaannya wajib 
disebarluaskan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa ; 

(2) Penyebarluasan Peraturan Desa dan peraturan pelaksanaannya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui rapat 
Desa atau dengan cara lain yang disesuaikan dengan kondisi sosial 
masyarakat setempat. 
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BUKU KESEBELAS 

PENETAPAN JENIS URUSAN YANG DAPAT DISERAHKAN 
KEPADA DESA 

 
BAB  LXVII 

JENIS URUSAN PEMERINTAHAN 
 

Pasal   188 

(1) Urusan pemerintahan Kabupaten yang dapat diserahkan 
pengaturannya kepada Desa antara lain : 
a. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan; 
b. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya 

Mineral; 
c. Bidang Kehutanan dan Perkebunan; 
d. Bidang Perindustrian dan Perdagangan; 
e. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 
f. Bidang Penanaman Modal; 
g. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 
h. Bidang Kesehatan; 
i. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; 
j. Bidang Sosial; 
k. Bidang Penataan Ruang; 
l. Bidang Pemukiman/Perumahan; 
m. Bidang Pekerjaan Umum; 
n. Bidang Perhubungan; 
o. Bidang Lingkungan Hidup; 
p. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik; 
q. Bidang Otonomi Desa; 
r. Bidang Perimbangan Keuangan; 
s. Bidang Tugas Pembantuan; 
t. Bidang Pariwisata; 
u. Bidang Pertanahan; 
v. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil; 
w. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dan 

Pemerintahan Umum; 
x. Bidang Perencanaan; 
y. Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi; 
z. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak; 
aa. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; 
bb. Bidang Pemuda dan Olahraga; 
cc. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; 
dd. Bidang Statistik; dan 
ee. Bidang Arsip dan Perpustakaan. 

(2) Rincian urusan Pemerintahan Kabupaten yang dapat diserahkan 
kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih lanjut 
ditetapkan oleh Bupati. 
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BAB   LXVII 

TATA CARA PENYERAHAN URUSAN 
 

Pasal   189 

(1) Bupati melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan 
yang akan diserahkan kepada Desa dengan mempertimbangkan 
aspek letak geografis, kemampuan personil, kemampuan keuangan, 
efisiensi dan efektivitas. 

(2) Untuk melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan 
yang akan diserahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dibentuk Tim Pengkajian dan Evaluasi Penyerahan Urusan 
Pemerintahan Kabupaten kepada Desa. 

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibawah Koordinasi 
Wakil Bupati dengan Ketua Pelaksana oleh Sekretaris Daerah 
Kabupaten yang anggotanya terdiri dari unsur dinas/badan/kantor 
terkait. 

 
Pasal   190   

(1) Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
melakukan evaluasi untuk menetapkan urusan Pemerintahan yang 
dapat dilaksanakan oleh Desa. 

(2) Kesiapan Pemerintahan Desa untuk melaksanakan urusan 
Pemerintahan Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Kepala 
Desa atas persetujuan Pimpinan BPD. 

(3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan 
penetapan. 

 
Pasal   191    

Bupati dalam hal menetapkan Penyerahan Urusan Pemerintahan 
Kabupaten kepada masing-masing Desa dituangkan dalam Peraturan 
Bupati dan wajib memperhatikan  Keputusan  Kepala Desa. 

 

 

BAB   LXIX 
PELAKSANAAN URUSAN 

Pasal   192 

(1) Pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten yang diserahkan 
kepada Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. 

(2) Pemerintah Kabupaten dapat menambah penyerahan urusan 
Pemerintahan Kabupaten kepada Desa atas permintaan Pemerintah 
Desa. 

(3) Apabila pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten yang telah 
diserahkan kepada Desa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tidak 
berjalan secara efektif, Pemerintah Kabupaten dapat menarik 
sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang telah diserahkan. 

 

I 
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BAB    LXX 

TATA CARA PENAMBAHAN ATAU PENARIKAN URUSAN 
PEMERINTAHAN 

 

Bagian Pertama 

Kriteria pelaksanaan  
 

Pasal   193 

Dalam hal penambahan atau penarikan urusan pemerintahan, Bupati 
mempertimbangkan aspek letak geografis, kemampuan personil, 
kemampuan keuangan, efisiensi dan efektivitas. 

 

Bagian Kedua 

Mekanisme penambahan Urusan Pemerintahan 
 

Pasal   194 

(1) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 
dalam kurun waktu 2 (dua) tahun dapat berjalan secara efektif, 
Pemerintahan Desa dapat mengajukan penambahan urusan. 

(2) Mekanisme permintaan penambahan urusan pemerintahan berlaku 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 dan Pasal190. 

 

Bagian Ketiga 

Mekanisme penarikan Urusan Pemerintahan 
 

Pasal   195 

(1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak dapat melaksanakan urusan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 secara efektif, dapat 
mengajukan pengembalikan urusan tersebut kepada Pemerintah 
Kabupaten.  

(2) Pengembalian urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan 
Pimpinan BPD dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk 
mendapatkan penetapan  

 

 

BAB    LXXI 
PEMBIAYAAN 

 

Pasal   196   

Pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepada 
Desa dibiayai dari APBD Kabupaten. 
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BUKU KEDUABELAS 

TATA CARA PELAPORAN DAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DESA 
 

BAB  LXXII 

TUJUAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasal   197 

Tujuan laporan pertangungjawaban Kepala Desa dan BPD adalah : 

1. Pemenuhan kewajiban Kepala Desa dalam penyelenggaraan 
pemerintahan desa yang menyangkut seluruh proses kegiatan 
pemerintahan dan pembangunan desa berdasarkan kewenangan 
desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat, dan 
menyampaikan keterangan kepada    BPD ; 

2. Memberikan informasi kepada masyarakat desa tentang 
pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa melalui media 
atau pengumuman resmi yang dilakukan oleh Kepala Desa agar 
masyarakat dapat mengetahui mengenai pokok-pokok kegiatan 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa yang telah 
dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam kurun waktu tertentu ; 

3. Pemenuhan kewajiban BPD untuk mempertanggungjawabkan 
penggunaan keuangan desa yang digunakan membiayai kegiatan 
BPD kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan 
pengelolaan keuangan desa. 

 

Pasal   198   

(1) Kepala Desa mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan  
Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada 
Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban 
kepada BPD, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa kepada masyarakat. 

(2) Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban 
Penyelengaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) kepada Bupati melalui Camat paling sedikit 1 (satu) kali 
dalam 1 (satu) tahun. 

(3) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan 1 (satu) kali 
dalam 1 (satu) tahun dalam musyawarah BPD. 

(4) Menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa selebaran yang 
ditempel pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan 
dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau 
media lainnya. 

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh 
Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut. 

(6) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada 
Bupati melalui Camat dan kepada BPD. 
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BAB LXXIII 

JENIS PELAPORAN 

 

Pasal   199   

Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 
meliputi:  

a.  Laporan Kepala Desa. 

b.  Laporan Keuangan BPD. 

 

 

Bagian Kesatu  

Laporan Kepala Desa 
 

Pasal   200 

Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 huruf a, 
meliputi: 
a.  LPPD Kepala Desa. 
b.  LKPJ Kepala Desa. 
c.  Penginformasian LPPD kepada masyarakat. 
 

Pasal   201  

(1)  LPPD  Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200  huruf 
a, meliputi: 

a. LPPD Akhir Tahun Anggaran; 

b. LPPD Akhir Masa Jabatan 

(2) LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 huruf 
b, meliputi: 

a. LKPJ Akhir Tahun Anggaran 

b. LKPJ Akhir Masa Jabatan 

 

Bagian Kedua 

Laporan Keuangan BPD 
 
 

Pasal   202   

(1) Laporan Pertanggungjawaban BPD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 199 huruf b adalah Laporan Administrasi Keuangan BPD 
kepada Kepala Desa. 

(2) Laporan Administrasi Keuangan BPD kepada Kepala Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pertanggungjawaban 
tentang penggunaan keuangan desa kepada Kepala Desa selaku 
pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa. 

 

 



  38

BAB  LXXIV 

LPPD KEPALA DESA  

 

Bagian Kesatu  

Ruang Lingkup 

 

Pasal   203   

(1) Ruang Lingkup LPPD akhir tahun anggaran, meliputi: 

a. Urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa; 

b. Urusan pemerintahan yang diserahkan Kabupaten; 

c. Tugas pembantuan; 

d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-
undangan diserahkan kepada desa. 

(2) Ruang Lingkup LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Desa, meliputi : 

a. Ringkasan Laporan tahun-tahun sebelumnya; 

b. LPPD sisa masa jabatan yang belum dilaporkan;  

c. Hasil Yang dicapai dan yang belum dilaksanakan;  

d. Hal-hal yang dianggap perlu untuk perbaikan. 

 

Bagian Kedua 

Muatan dan Materi Laporan 

 

Pasal   204   

(1) Hal-hal yang dilaporkan dalam LPPD Kepala Desa, meliputi : 

a. Urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa; 

b. Urusan pemerintahan yang diserahkan Kabupaten; 

c. Tugas pembantuan; 

d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-
undangan diserahkan kepada desa. 

(2) Muatan dan Materi LPPD Kepala Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), lebih lanjut akan diatur oleh Bupati. 

 

Bagian Ketiga 

Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian 

Pasal   205   

(1) Penyusunan laporan Kepala Desa meliputi LPPD Akhir Tahun 
Anggaran dan LPPD Akhir Masa Jabatan menganut prinsip 
transparansi dan akuntabilitas; 

(2) Susunan dan format LPPD Akhir Tahun Anggaran dan LPPD Akhir 
Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut 
akan diatur oleh Bupati. 
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Pasal   206   

(1)  LPPD Kepala Desa  akhir  tahun anggaran  sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 201 ayat (1) huruf (a) disampaikan Kepala Desa 
kepada Bupati melalui Camat, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah 
tahun anggaran berakhir ; 

(2) LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 201 ayat (1) huruf (b) disampaikan Kepala Desa 
kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum 
masa jabatan Kepala Desa berakhir. 

 

Bagian Keempat 

Evaluasi 

 

Pasal   207   

(1) Bupati melakukan evaluasi terhadap LPPD Kepala Desa; 

(2) Hasil evaluasi LPPD Kepala Desa dijadikan  dasar  untuk 
melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 

 

Pasal   208   

(1) Bupati paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak laporan 
diterima wajib memberitahukan kepada Kepala Desa bahwa laporan 
telah diterima; 

(2) Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya 
laporan dari Kepala Desa, melakukan evaluasi terhadap LPPD 
Kepala Desa; 

(3) Untuk pelaksanaan evaluasi laporan, Bupati dapat membentuk Tim 
Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

 

 

 

BAB  LXXV 

LKPJ Kepala Desa 

 

Bagian Kesatu 

Ruang Lingkup 

 

Pasal   209   

(1) Ruang lingkup LKPJ Akhir Tahun Anggaran, meliputi : 

a. Urusan Pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa; 

b. Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten; 

c. Tugas pembantuan; 

d. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-
undangan diserahkan kepada desa. 



  40

(2) Ruang lingkup LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa, meliputi: 

a. Ringkasan Laporan tahun-tahun sebelumnya; dan  

b. LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan;  

c. Hasil yang dicapai, dan yang belum dilaksanakan; 

d. Hal-hal yang dianggap perlu untuk perbaikan. 

 

Bagian Kedua 

Muatan dan Materi Laporan 
 

Pasal   210   

(1) Hal-hal yang dilaporkan dalam LKPJ Kepala Desa, meliputi : 

a. Urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa; 

b. Urusan pemerintahan yang diserahkan Kabupaten; 

c. Tugas pembantuan; 

d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-
undangan diserahkan kepada desa. 

(2) Muatan  dan  Materi LKPJ  Kepala Desa sebagaimana  dimaksud  
pada ayat (1), lebih lanjut akan diatur oleh Bupati. 

 

Bagian Ketiga 

Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian 
 

Pasal   211   

(1) Penyusunan LKPJ Kepala Desa meliputi LKPJ Akhir Tahun 
Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan menganut prinsip 
transparansi dan akuntabilitas; 

(2)  Susunan dan format LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LPKJ Akhir 
Masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
lebih lanjut akan diatur oleh Bupati. 

 
Pasal   212   

(1) Apabila Kepala Desa   berhenti  sebelum   akhir tahun anggaran,     
LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau 
pelaksana tugas Kepala Desa; 

(2) Materi LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau 
pelaksana tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan Kepala 
Desa yang diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan 
akhir tahun anggaran yang bersangkutan. 

 
Pasal   213   

(1) LKPJ Kepala Desa kepada BPD disesuaikan dengan situasi dan 
kondisi sosial  budaya masyarakat setempat ; 

(2) Materi LKPJ Kepala Desa dan mekanisme laporan keterangan 
pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD diatur dalam 
Peraturan Desa. 
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Bagian Keempat 

Evaluasi 

 

Pasal   214   

(1) BPD   melakukan   evaluasi    terhadap   LKPJ   Kepala  Desa paling 
lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya LKPJ; 

(2) Hasil  evaluasi  LKPJ  Kepala  Desa  dijadikan  dasar untuk  
melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan 
desa ; 

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan 
kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 15 (lima belas) 
hari sejak diterimanya LKPJ. 

 

Bagian Kelima 

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 

 

Pasal   215  

(1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa wajib 
menyampaikan LKPJ kepada Badan Permusyawaratan Desa ; 

(2) LKPJ Kepala Desa disampaikan secara tertulis kepada Badan 
Permusyawaratan Desa ; 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-
lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. 

 

Bagian Keenam 

LKPJ Akhir Masa Jabatan 

 

Pasal   216   

(1) LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa adalah laporan 
penyelenggaraan pemerintahan Desa yang disampaikan kepada 
Bupati melalui Camat dan kepada BPD; 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan 
selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa 
jabatan Kepala Desa. 

 

Pasal   217   

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (2) huruf  b, 
memuat materi : 

a. Dasar hukum; 

b. Kebijakan umum Pemerintah Desa; 

c. Rencana kegiatan/program kerja selama melaksanakan tugas; 

d. Hasil yang dicapai; 

e. Dampak dari pelaksanaan kebijakan; 
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f. Hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan; 

g. Upaya yang telah dilakukan dalam menangani hambatan dan 
masalah dalam pelaksanaan; 

h. Jumlah dan sumber dana yang dipergunakan. 
 

Pasal   218   

(1) Apabila Kepala Desa berhenti sebelum akhir masa jabatan, LPPD 
dan LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau 
pelaksana tugas Kepala Desa; 

(2) Materi LPPD dan LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat 
pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dalam memori serah 
terima jabatan Kepala Desa yang diganti ditambah dengan sisa 
waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan. 

 
Pasal   219   

BPD dapat menyelenggarakan rapat pleno khusus untuk mendengarkan 
LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala 
Desa. 

 
Pasal   220   

(1) LKPJ disampaikan oleh Kepala Desa dalam rapat paripurna BPD; 

(2) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh BPD 
secara internal sesuai dengan tata tertib BPD; 

(3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), BPD menetapkan Keputusan BPD; 

(4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan 
paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima; 

(5) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan 
kepada Kepala Desa dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa 
sebagai rekomendasi kepada Kepala Desa untuk perbaikan 
penyelenggaraan pemerintahan desa kedepan; 

(6) Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi 
dalam jangka waktu 30 hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap 
tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan. 

 

BAB  LXXVI  

INFORMASI LPPD 

 

Pasal   221    

(1) Kepala Desa wajib menginformasikan LPPD kepada masyarakat 
desanya ; 

(2) Penginformasian LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan secara tertulis melalui pengumuman resmi atau media 
setempat, dan secara lisan langsung kepada masyarakat dalam 
berbagai pertemuan masyarakat  desa ; 

(3) Penginformasian LPPD dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali 
dalam setahun ; 
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(4) Penginformasian LPPD sekurang-kurangnya memuat, antara lain: 

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 

b. Pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan 
Keputusan Kepala Desa; 

c. Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 
APBDes; 

d. Hal-hal lain yang dianggap perlu. 

(5) Susunan dan format informasi LPPD Kepala Desa kepada 
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut akan 
diatur oleh Bupati. 

 

 

BAB  LXXVII  

PELAPORAN ADMINISTRASI KEUANGAN  

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

 

Pasal   222   

(1) BPD juga wajib menyampaikan laporan administrasi keuangan BPD 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasan Pengelolaan 
Keuangan Desa; 

(2) Laporan administrasi keuangan BPD sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) disampaikan secara tertulis. 

 

 

BUKU KETIGABELAS 

KERJASAMA DESA 
 

BAB LXXVIII 

RUANG LINGKUP 

 

Pasal   223 

(1) Desa dapat melakukan kerjasama antar desa sesuai dengan 
kewenangan yang dimilikinya dan dapat melakukan kerjasama 
dengan pihak ketiga. 

(2) Ruang lingkup Kerjasama Desa meliputi: 

a. Kerja sama Antar Desa; dan 

b. Kerja sama Desa dengan pihak ketiga. 

 

Pasal   224 

(1) Ruang lingkup kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 223 ayat (1) meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, 
dan kemasyarakatan; 
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(2) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 223 ayat (2) dapat dilakukan dalam bidang : 

a.  Peningkatan perekonomian masyarakat desa; 

b.  Peningkatan pelayanan pendidikan; 

c.  Kesehatan; 

d.  Sosial budaya; 

e.  Ketentraman dan ketertiban; 

f.  Pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna 
dengan memperhatikan kelestarian lingkungan; 

g.  Tenaga kerja; 

h.  Pekerjaan umum; 

i.  Batas desa; dan 

j.  Lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan desa. 

 

BAB LXXIX 

MAKSUD DAN TUJUAN 
 

Pasal   225 

Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 dimaksudkan 
untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. 

 
Pasal   226 

(1) Kerjasama Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 
bersama dan mencegah ketimpangan antar Desa; 

(2) Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi 
pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. 

 

BAB LXXX 

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN 
 

Pasal   227 

(1) Kepala Desa selaku pemimpin penyelenggaraan pemerintahan 
desa mempunyai tugas memimpin pelaksanaan Kerjasama Desa; 

(2) Kepala Desa mempunyai tugas mengkoordinasikan 
penyelenggaraan Kerjasama Desa secara partisipatif; 

(3) Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan 
pertanggungjawaban pelaksanaan Kerjasama Desa kepada 
masyarakat melalui BPD. 

 
Pasal   228 

(1) Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas menampung dan 
menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk 
kerjasama dan obyek yang dikerjasamakan; 
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(2) Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas untuk mendorong 
partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan Kerjasama Desa mulai 
dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian; 

(3) Badan Permusyawaratan Desa memberikan informasi keterangan 
pertanggungjawaban Kepala Desa mengenai kegiatan Kerjasama 
Desa kepada masyarakat. 

 

Pasal   229 

Kepala Desa dan BPD mempunyai kewajiban: 

(1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 

(2) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; 

(3) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam setiap pengambilan 
keputusan; 

(4) Memberdayakan masyarakat desa; 

(5) Mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan 
lingkungan hidup. 

 

Pasal   230 

Pihak Ketiga yang melakukan Kerjasama Desa mempunyai kewajiban: 

(1) Menaati segala ketentuan yang telah disepakati bersama; 

(2) Memberdayakan masyarakat lokal; 

(3) Mempunyai orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 

(4) Mengembangkan potensi obyek yang dikerjasamakan dengan 
memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. 

 

 

BAB LXXXI 

PELAKSANAAN 

 

Pasal   231 

(1) Dalam rangka pelaksanaan Kerjasama Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2) dapat dibentuk Badan 
Kerjasama Desa. 

(2) Pengurus Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri dari unsur : 

a. Pemerintah Desa; 

b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa; 

c. Lembaga Kemasyarakatan; 

d. Lembaga lainnya yang ada di desa; dan 

e. Tokoh masyarakat. 

(3) Pembentukan Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bersama. 
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Pasal   233 

(1) Mekanisme dan tata kerja Badan Kerjasama Desa ditetapkan 
dengan Peraturan Desa; 

(2) Badan Kerjasama Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. 

 

Pasal   234 

(1) Rencana Kerjasama Desa dibahas dalam Rapat Musyawarah Desa 
dan dipimpin langsung oleh Kepala Desa; 

(2) Rencana Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
membahas antara lain: 

a. Ruang lingkup kerjasama; 

b. Bidang Kerjasama; 

c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama; 

d. Jangka waktu; 

e. Hak dan kewajiban; 

f. Pembiayaan; 

g. Penyelesaian perselisihan; 

h. Lain-lain ketentuan yang diperlukan. 

(3) Hasil pembahasan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) menjadi acuan Kepala Desa dan atau Badan 
Kerjasama Desa dalam melakukan Kerjasama Desa. 

 

Pasal    235 

(1) Hasil pembahasan Rencana Kerjasama Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 234 dibahas bersama dengan desa dan atau 
pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama desa; 

(2) Hasil pembahasan Rencana Kerjasama Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain: 

a. Ruang lingkup kerjasama; 

b. Bidang Kerjasama; 

c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama; 

d. Jangka waktu; 

e. Hak dan kewajiban; 

f. Pembiayaan; 

g. Penyelesaian perselisihan; 

h. Lain-lain ketentuan yang diperlukan. 

(3) Hasil kesepakatan pembahasan kerjasama desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bersama atau 
Perjanjian Bersama Kerjasama Desa. 
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BAB LXXXII 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

 

Pasal   236 

Setiap perselisihan yang timbul dalam Kerjasama Desa harus 
diselesaikan secara musyawarah dan mufakat serta dilandasi dengan 
semangat kekeluargaan. 

 

Pasal   237 

(1) Perselisihan Kerjasama Desa dalam satu Kecamatan, difasilitasi 
dan diselesaikan oleh Camat; 

(2) Perselisihan Kerjasama Desa lain Kecamatan pada satu Kabupaten 
difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati; 

(3) Perselisihan Kerjasama Desa lain Kabupaten dalam satu Propinsi 
difasilitasi dan diselesaikan oleh Gubernur. 

 

Pasal   238 

Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 
bersifat final dan ditetapkan dalam suatu keputusan. 

 

BAB LXXXIII 

JANGKA WAKTU 

 

Pasal   239 

Penentuan jangka waktu Kerjasama Desa ditentukan dalam 
kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak yang melakukan 
Kerjasama. 

Pasal   240 

(1) Penentuan jangka waktu Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 239 antara lain harus memperhatikan: 
a. Ketentuan yang berlaku; 
b. Ruang lingkup; 
c. Bidang kerjasama; 
d. Pembiayaan; 
e. Ketentuan lain mengenai Kerjasama Desa. 

(2) Penentuan jangka waktu Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) memperhatikan saran dari Camat selaku pembina dan 
pengawas Kerjasama Desa. 

 

BAB LXXXIV 

BENTUK KERJA SAMA 

Pasal   241  

(1) Kerjasama desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2) 
dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati; 
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(2) Tata cara permohonan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) lebih lajut diatur oleh Bupati. 

 
Pasal   242 

Kerjasama Antar Desa dapat dilakukan antara: 

(1) Desa dengan Desa dalam 1 (satu) Kecamatan; dan 

(2) Desa dengan Desa di lain Kecamatan dalam satu Kabupaten. 
 

Pasal   243 

Apabila Desa dengan Desa di lain Kabupaten dalam 1 (satu) Propinsi 
mengadakan kerjasama maka harus mengikuti ketentuan Kerjasama 
Antar Daerah. 

 
Pasal   244 

Kerjasama Desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan instansi 
pemerintah atau swasta maupun perorangan sesuai dengan obyek yang 
dikerjasamakan. 

 
Pasal   245 

(1) Kerjasama Antar Desa ditetapkan dengan Keputusan Bersama; 

(2) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga ditetapkan dengan Perjanjian 
Bersama. 

 
Pasal   246 

(1) Penetapan Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 dilakukan oleh pihak-
pihak yang melakukan kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku; 

(2) Penetapan Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat: 
a. Ruang lingkup kerjasama; 
b. Bidang Kerjasama; 
c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama; 
d. Jangka waktu; 
e. Hak dan kewajiban; 
f. Pembiayaan; 
g. Tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan; 
h. Penyelesaian perselisihan; 
i. Lain-lain ketentuan yang diperlukan. 

 

BAB LXXXV 

FORCE MAJEUR 

 

Pasal   247 

Apabila terjadi keadaan memaksa atau Force Majeur, maka Kerjasama 
antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2), diatur 
lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama. 
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BAB LXXXVI 

PERUBAHAN DAN PEMBATALAN 

 

Pasal   248 

Perubahan dan pembatalan Kerjasama Desa harus dimusyawarahkan 
untuk mencapai mufakat dengan melibatkan berbagai pihak yang terikat 
dalam Kerjasama Desa. 

 

Pasal   249 

Perubahan kerjasama desa dapat dilakukan apabila : 

a. Terjadi situasi force majeur; 

b. Atas permintaan salah satu dan atau kedua pihak yang disepakati 
kedua belah pihak; 

c. Atas hasil pengawasan dan evaluasi Badan Permusyawaratan 
Desa; 

 

Pasal   250 

Pembatalan kerjasama desa dapat dilakukan apabila: 

a. Salah satu pihak dan atau kedua belah pihak melanggar 
kesepakatan; 

b. Kerjasama desa bertentangan dengan ketentuan Peraturam 
Perundang-Undangan yang Berlaku ; 

c. Merugikan kepentingan masyarakat. 

 

 

BAB LXXXVII 

PEMBIAYAAN 

 

Pasal   251 

(1) Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2) 
yang membebani masyarakat dan desa harus mendapatkan 
persetujuan BPD; 

(2) Segala kegiatan dan biaya dari bentuk Kerjasama Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam 
APBDes. 

 

Pasal   252 

Pembiayaan dalam rangka Kerjasama Desa dibebankan kepada pihak-
pihak yang melakukan kerjasama; 
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BUKU KEEMPAT BELAS 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 

BAB   LXXXVIII 

PENYELENGGARAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
 

Pasal   253 

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan 
Lembaga Kemasyarakatan Desa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten 
dan Camat. 

 
Pasal   254 

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 253, meliputi : 

a. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan 
Pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepada Desa; 

b. Memberikan pedoman pelaksanaan tugas dari Kabupaten ke Desa; 

c. Memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa, Peraturan 
Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa ; 

d. Melakukan pembinaan dan menetapkan kebijakan teknis 
pengelolaan Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa; 

e. Memberikan pedoman, bimbingan, arahan, supervisi dan pelatihan 
dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan 
Pemerintahan desa; 

f. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD; 

g. Memberikan bimbingan dan pelatihan dalam penyelenggaraan 
keuangan desa yang mencakup perencanaan, penyusunan 
APBDes, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDes ; 

h. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan 
pendayagunaan aset desa; 

i. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi 
keuangan desa ; 

j. Memberikan pedoman teknis, bimbingan, supervisi dan konsultasi 
pelaksanaan kerjasama desa ; 

k. Melaksanakan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kerjasama 
desa ; 

l. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan 
Lembaga Kemasyarakatan Desa; 

m. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan 
parsitipatif ; 

n. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta 
pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan Desa ; 

o. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga 
kemasyarakatan Desa ; 

p. Melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 

q. Melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa ; 

r. Menetapkan pembiaayan alokasi dana perimbangan untuk desa ; 

s. Mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset 
desa ; 
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t. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa dan Lembaga kemasyarakatan Desa ; 

u. Memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai 
adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam 
pelaksanaan Pemerintahan Desa ; 

v. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintahan 
Desa dan Lembaga kemasyarakatan Desa ; 

w. Menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Kepala Desa, 
Perangkat Desa dan BPD sesuai dengan kondisi dan sosial budaya 
masyarakat setempat ; 

x. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam 
penyenggaraan Pemerintahan Desa danj Lembaga kemasyarakatan 
Desa ; 

y. Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala 
Desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; 
dan 

z. Melakukan upaya-upaya percepatan atau akselarasi pembangunan 
perdesaan. 

 
Pasal    255  

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 167, meliputi: 

a. Memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala 
Desa; 

b. Memfasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa; 

c. Memfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset 
Desa; 

d. Memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi Daerah Kabupaten yang 
diserahkan kepada desa; 

e. Memfasilitasi penerapan dan penegakkan peraturan perundang-
undangan; 

f. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa; 

g. Memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 
umum; 

h. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga 
Kemasyarakatan Desa; 

i. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; 

j. Memfasilitasi kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan 
pihak ketiga; 

k. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa. 

l. Memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan Desa dan 
kerjasama Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga; 

m. Memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga 
Kemasyarakatan Desa; 

n. Memfasilitasi koordinasi unit kerja Pemerintahan dalam 
pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa. 

o. Memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 
umum ; 
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p. Memfasitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga 
Kemasyarakatan Desa ; 

q. Memfasilitasi penyusunan pembangunan partisipatif ; 

r. Memfasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan 
pihak ketiga; 

s. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa ; 

t. Memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan Desa dan 
kerjasama lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga ; 

u. Memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga 
kemasyarakatan desa ; 

v. Memfasilitasi koordinasi unit kerja Pemerintahan dalam 
pengembangan Lembaga kemasyarakatan Desa. 

 

 

 

BUKU KELIMA BELAS 

PERALIHAN DAN PENUTUP 
 

BAB   LXXXIX 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal   256 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku : 

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2002 
tentang Bagian Desa Dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan 
Daerah Yang Diterima Oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2002 Nomor 5 
Seri E); 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2002 
tentang Bagian Desa Dari Perolehan Pajak Daerah Dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2002 
Nomor 6 Seri E); 

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2002 
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pembangunan Desa Yang 
Bersumber Dari Dana Perimbangan Yang Menjadi Bagian Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2002 Nomor 7 
Seri E); 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 35 Tahun 2003 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2003 Nomor 22 Seri E); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 37 Tahun 2003 
tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro 
Tahun 2003 Nomor 24 Seri E); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 38 Tahun 2003 
tentang Kerjasama Antar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bojonegoro Tahun 2003 Nomor 25 Seri E); 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal   257 

Kepala Desa yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, tetap dapat melaksanakan 
tugas sampai masa jabatannya sepanjang yang bersangkutan tidak 
melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
Pasal   258 

Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, tetap dapat melaksanakan 
tugas sampai akhir masa jabatannya sepanjang yang bersangkutan tidak 
melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

BAB    LXXXX 

PENUTUP 

Pasal   259 

(1) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 
Daerah ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa. 

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur 
lebih lanjut oleh Bupati. 

 
Pasal   II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Bojonegoro. 

 
Disahkan di Bojonegoro 
pada tanggal  30 Juni 2008   

BUPATI BOJONEGORO 

ttd. 

H. S U Y O T O 

Diundangkan di Bojonegoro 
pada tanggal  10 Nopember 2008 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO 

ttd. 

Drs. BAMBANG SANTOSO, MM., MSi. 
Pembina Utama Madya 

NIP. 010 089 890 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2008 NOMOR 10. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO 

 

 
Drs. BAMBANG SANTOSO, MM., MSi. 

Pembina Utama Madya 
NIP. 010 089 890 


