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TENTANGTENTANGTENTANGTENTANG

BADANBADANBADANBADAN PERMUSYAWARATANPERMUSYAWARATANPERMUSYAWARATANPERMUSYAWARATAN DESADESADESADESA

DENGANDENGANDENGANDENGAN RAHMATRAHMATRAHMATRAHMAT TUHANTUHANTUHANTUHAN YANGYANGYANGYANG MAHAMAHAMAHAMAHA ESAESAESAESA

BUPATIBUPATIBUPATIBUPATI CILACAP,CILACAP,CILACAP,CILACAP,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat, maka untuk melaksanakan Pasal 216 ayat (1) Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 maka pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan
dalam Peraturan Daerah ;

b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 42 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang
perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap
tentang Badan Permusyawaratan Desa ;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Berita Negara 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 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) 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 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548) ;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005
tentang Desa ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4587).
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DenganDenganDenganDengan persetujuanpersetujuanpersetujuanpersetujuan bersamabersamabersamabersama

DEWANDEWANDEWANDEWAN PERWAKILANPERWAKILANPERWAKILANPERWAKILAN RAKYATRAKYATRAKYATRAKYAT DAERAHDAERAHDAERAHDAERAH KABUPATENKABUPATENKABUPATENKABUPATEN CILACAPCILACAPCILACAPCILACAP

dandandandan

BUPATIBUPATIBUPATIBUPATI CILACAPCILACAPCILACAPCILACAP

MEMUTUSKANMEMUTUSKANMEMUTUSKANMEMUTUSKAN ::::

Menetapkan : PERATURANPERATURANPERATURANPERATURAN DAERAHDAERAHDAERAHDAERAH KABUPATENKABUPATENKABUPATENKABUPATEN CILACAPCILACAPCILACAPCILACAP TENTANGTENTANGTENTANGTENTANG
BADANBADANBADANBADAN PERMUSYAWARATANPERMUSYAWARATANPERMUSYAWARATANPERMUSYAWARATAN DESADESADESADESA

BABBABBABBAB IIII

KETENTUANKETENTUANKETENTUANKETENTUAN UMUMUMUMUMUMUMUM

PasalPasalPasalPasal 1111

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap ;
2. Bupati adalah Bupati Cilacap ;
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten ;
4. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Cilacap sebagai perangkat daerah

Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan ;
5. 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 ;

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

7. 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 system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia ;

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

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

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

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

BABBABBABBAB IIIIIIII

KEDUDUKAN,KEDUDUKAN,KEDUDUKAN,KEDUDUKAN, TUGASTUGASTUGASTUGAS POKOKPOKOKPOKOKPOKOK DANDANDANDAN FUNGSIFUNGSIFUNGSIFUNGSI

PasalPasalPasalPasal 2222

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa
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PasalPasalPasalPasal 3333

BPD mempunyai tugas pokok menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

PasalPasalPasalPasal 4444

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3, BPD mempunyai
fungsi :

a. penyaluran aspirasi masyarakat
b. perumusan dan penetapan peraturan desa bersama Pemerintah Desa
c. pengayoman terhadap kelestarian adat yang hidup dan berkembang di desa yang

bersangkutan
d. pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

BABBABBABBAB IIIIIIIIIIII

WEWENANG,WEWENANG,WEWENANG,WEWENANG, HAKHAKHAKHAK DANDANDANDAN KEWAJIBANKEWAJIBANKEWAJIBANKEWAJIBAN

PasalPasalPasalPasal 5555

BPD mempunyai wewenang :
a. membuat dan membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa ;
b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan

Kepala Desa ;
c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa ;
d. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi

masyarakat ;
e. membentuk panitia pemilihan kepala desa
f. menyusun tata tertib BPD.

PasalPasalPasalPasal 6666

BPD mempunyai hak :
a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa ;
b. menyatakan pendapat

PasalPasalPasalPasal 7777

(1) BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada
masyarakat ;

(2) Penyampaian hasil kinerja BPD disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu
tahun yang dapat dilakukan melalui pertemuan atau media desa.

PasalPasalPasalPasal 8888

Anggota BPD mempunyai hak :
a. mengajukan rancangan Peraturan Desa ;
b. mengajukan pertanyaan ;
c. menyampaikan usul dan pendapat ;
d. memilih dan dipilih ; dan
e. memperoleh tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
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PasalPasalPasalPasal 9999

Anggota BPD mempunyai kewajiban :
a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan ;
b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ;
c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia ;
d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat ;
e. memproses pemilihan Kepala Desa ;
f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan

golongan ;
g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat ; dan
h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

BABBABBABBAB IVIVIVIV

PENCALONAN,PENCALONAN,PENCALONAN,PENCALONAN, PENETAPANPENETAPANPENETAPANPENETAPAN DANDANDANDAN PERESMIANPERESMIANPERESMIANPERESMIAN

BagianBagianBagianBagian PertamaPertamaPertamaPertama
PencalonanPencalonanPencalonanPencalonan AnggotaAnggotaAnggotaAnggota BPDBPDBPDBPD

PasalPasalPasalPasal 10101010

(1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan
keterwakilan wilayah ;

(2) Anggota BPD dapat berasal dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan
profesi, pemuka agama atau tokoh masyarakat lainnya ;

(3) Syarat lain untuk dapat dicalonkan menjadi anggota BPD adalah :
a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;
c. Tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar
1945 ;

d. Berpendidikan paling rendah tamat SD/MI dan/atau sederajat yang dibuktikan
dengan ijazah ;

e. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun ;
f. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan dan dibuktikan dengan
Kartu Tanda Penduduk dan telah bertempat tinggal tetap di desa sekurang-
kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus ;

g. Sehat jasmani dan rohani ;
h. Berkelakuan baik, jujur dan adil ;
i. Tidak sedang menjalani hukuman penjara / kurungan berdasarkan keputusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

j. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD ;

BagianBagianBagianBagian KeduaKeduaKeduaKedua
PenPenPenPenetapetapetapetapanananan AnggotaAnggotaAnggotaAnggota BPDBPDBPDBPD

PasalPasalPasalPasal 11111111

(1) Calon anggota BPD ditetapkan secara musyawarah dan mufakat ;

(2) Peserta musyawarah adalah Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan
profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya ;
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(3) Mekanisme musyawarah dan mufakat adalah :
a.Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 Ketua RW yang ada di desa ditambah
pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh / pemuka
masyarakat lainnya sebagai peserta musyawarah ;

b.Musyawarah dan mufakat penentuan anggota BPD dipimpin oleh peserta rapat
yang ditunjuk berdasarkan hasil kesepakatan ;

(4) Yang dapat dipilih menjadi calon anggota BPD adalah peserta musyawarah ;

(5) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang
dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan jumlah penduduk,
desa.

PasalPasalPasalPasal 12121212

Pemerintah Desa memfasilitasi pelaksanaan musyawarah pemilihan anggota BPD.

BagianBagianBagianBagian KetigaKetigaKetigaKetiga
PePePePeresmiresmiresmiresmianananan AnggotaAnggotaAnggotaAnggota BPDBPDBPDBPD

PasalPasalPasalPasal 13131313

(1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati;

(2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara
bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Camat atas nama Bupati ;

(3) Susunan kata-kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut :
“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi
memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-
jujurnya dan seadil-adilnya ; Bahwa saya senantiasa bersedia bekerja sama
dengan Pemerintah Desa dalam memajukan desa, bahwa saya akan selalu taat
dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara dan
bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar
1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang
berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia“.

BABBABBABBAB VVVV

MASAMASAMASAMASA JABATANJABATANJABATANJABATAN

PasalPasalPasalPasal 14141414

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

BABBABBABBAB VVVVIIII

SUSUNANSUSUNANSUSUNANSUSUNAN ORGANISASIORGANISASIORGANISASIORGANISASI

PasalPasalPasalPasal 15151515

(1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1
(satu) orang Sekretaris ;
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(2) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD
yang diadakan secara khusus ;

(3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud ayat (2), untuk pertama
kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

BABBABBABBAB VVVVIIIIIIII

PENGATURANPENGATURANPENGATURANPENGATURAN TATATATATATATATA TERTIBTERTIBTERTIBTERTIB RAPATRAPATRAPATRAPAT

PasalPasalPasalPasal 11116666

(1) Rapat BPD dipimpin oleh pimpinan BPD ;

(2) Rapat BPD diadakan menurut kebutuhan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu
tahun ;

(3) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri
oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan
keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak ;

(4) Dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-
kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan
dengan persetujuan sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari
jumlah anggota BPD yang hadir ;

(5) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan Berita
Acara rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

PasalPasalPasalPasal 11117777

(1) Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala
Desa dan Perangkat Desa ;

(2) Pimpinan dan anggota BPD dilarang :
a. sebagai pelaksana proyek desa ;
b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan

mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain ;
c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan atau jasa

dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan
dilakukannya ;

d. menyalahgunakan wewenang, dan
e. melanggar sumpah / janji jabatan.

BABBABBABBAB IXIXIXIX

PEMBERHENTIANPEMBERHENTIANPEMBERHENTIANPEMBERHENTIAN ANGGOTAANGGOTAANGGOTAANGGOTA BPDBPDBPDBPD

PasalPasalPasalPasal 18181818

(1) Keanggotaan BPD berhenti karena :
a. meninggal dunia ;
b. atas permintaan sendiri ;
c. diberhentikan ;
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(2) Keanggotaan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c karena :
a. telah berakhirnya masa jabatan dan telah dilantiknya anggota BPD baru ;
b. tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara

berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD.
d. dinyatakan dan terbukti melanggar sumpah / janji.
e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota BPD, dan / atau
f. melanggar larangan bagi anggota BPD.

PasalPasalPasalPasal 19191919

Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1), diusulkan oleh
Pimpinan BPD kepada Camat melalui Kepala Desa

PasalPasalPasalPasal 20202020

(1) Anggota BPD yang berhenti sebelum berakhir masa jabatannya diadakan
penggantian antar waktu ;

(2) Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti antar waktu adalah sisa waktu yang
belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti ;

(3) Mekanisme penetapan anggota BPD pengganti antar waktu dilakukan dengan cara
musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini.

PasalPasalPasalPasal 21212121

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penggantian anggota
BPD antar waktu, Camat atas nama Bupati menerbitkan Surat Keputusan Peresmian.

PasalPasalPasalPasal 22222222

(1) Apabila pimpinan BPD berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan
penggantian pimpinan BPD ;

(2) Mekanisme penggantian pimpinan BPD dilakukan dengan cara musyawarah dan
mufakat anggota BPD ;

(3) Masa jabatan pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum
dijalani oleh pimpinan BPD yang berhenti.

BABBABBABBAB XXXX

TATATATATATATATA CARACARACARACARA MENGGALI,MENGGALI,MENGGALI,MENGGALI, MENAMPUNGMENAMPUNGMENAMPUNGMENAMPUNG DANDANDANDAN MENYALURKANMENYALURKANMENYALURKANMENYALURKAN
ASPIRASIASPIRASIASPIRASIASPIRASI MASYARAKATMASYARAKATMASYARAKATMASYARAKAT

PasalPasalPasalPasal 23232323

(1) Tata cara menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dilakukan
baik secara lisan maupun tertulis.

(2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan pada saat rapat
BPD untuk diagendakan dan dibahas pada rapat-rapat BPD.

(3) BPD berkewajiban menginformasikan mengenai hasil pembahasan aspirasi
masyarakat yang ditampungnya.
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BABBABBABBAB XXXXIIII

KEDUDUKANKEDUDUKANKEDUDUKANKEDUDUKAN KEUANGANKEUANGANKEUANGANKEUANGAN

PasalPasalPasalPasal 24242424

(1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan yang besarnya disesuaikan
dengan kemampuan keuangan desa ;

(2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan dalam APBDes.

(3) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional yang disesuaikan dengan
kemampauan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD ;

(4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat (3), ditetapkan setiap tahun dalam
APBDes.

BABBABBABBAB XXXXIIIIIIII

HUBUNGANHUBUNGANHUBUNGANHUBUNGAN KERJAKERJAKERJAKERJA

PasalPasalPasalPasal 25252525

(1) Hubungan kerja antara Lembaga Kemasyarakatan dengan BPD dan Pemerintah
Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif

(2) BPD bersama-sama Pemerintah Desa melakukan pembinaan terhadap Lembaga
Kemasyarakatan Desa.

BABBABBABBAB XXXXIIIIIIIIIIII

TINDAKANTINDAKANTINDAKANTINDAKAN PENYIDIKANPENYIDIKANPENYIDIKANPENYIDIKAN

PasalPasalPasalPasal 26262626

(1) Tindakan penyidikan terhadap anggota dan pimpinan BPD, dilaksanakan setelah
adanya pemberitahuan kepada Camat.

(2) Hal-hal yang dikecualikan adalah :
a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan ;
b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana
mati.

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

BABBABBABBAB XXXXIVIVIVIV

PEMBINAANPEMBINAANPEMBINAANPEMBINAAN DANDANDANDAN PENGAWASANPENGAWASANPENGAWASANPENGAWASAN

PasalPasalPasalPasal 27272727

(1) Pembinaan atas penyelenggaraan kegiatan BPD dilaksanakan oleh pemerintah
daerah yang meliputi :
a. koordinasi antar susunan pemerintahan ;
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b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan kegiatan BPD ;
c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan BPD
d. pendidikan dan pelatihan ;
e. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi ;

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara berkala dan/atau
sewaktu-waktu pada tingkat desa, kecamatan dan Kabupaten.

(3) Pemberian pedoman dan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pengendalian dan
pengawasan.

(4) Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c, dilaksanakan secara berkala dan atau sewaktu-waktu, baik secara
menyeluruh kepada seluruh desa maupun kepada desa tertentu sesuai dengan
kebutuhan.

(5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
dilaksanakan secara berkala bagi anggota BPD.

(6) Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-
waktu dengan memperhatikan susunan pemerintahan.

PasalPasalPasalPasal 28282828

(1) Pengawasan atas penyelenggaraan kegiatan BPD dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah yang meliputi :
a. pengawasan atas pelaksanaan kegiatan BPD ;
b. pengawasan terhadap Peraturan Desa.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Aparat
Pengawas Fungsional Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

BABBABBABBAB XXXXVVVV

KETENTUANKETENTUANKETENTUANKETENTUAN PERALIHANPERALIHANPERALIHANPERALIHAN

PasalPasalPasalPasal 29292929

BPD yang ada saat ini tetap menjalankan tugas sampai dengan diresmikannya BPD
yang baru sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BABBABBABBAB XXXXVVVVIIII

KETENTUANKETENTUANKETENTUANKETENTUAN PENUTUPPENUTUPPENUTUPPENUTUP

PasalPasalPasalPasal 30303030

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh
Bupati
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PasalPasalPasalPasal 31313131

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap
Nomor 60 Tahun 2003 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Cilacap Tahun 2003 Nomor 85 Seri D Nomor 63) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
lagi.

PasalPasalPasalPasal 32323232

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

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

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 27 September 2006

BUPATIBUPATIBUPATIBUPATI CILACAPCILACAPCILACAPCILACAP

Cap ttd

PROBOPROBOPROBOPROBO YULASTOROYULASTOROYULASTOROYULASTORO

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Nomor 13 tanggal 28 September 2006

Tahun 2006 Seri D Nomor 4
Sekretaris Daerah

Cap ttd.
S A Y I D I
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PENJELASANPENJELASANPENJELASANPENJELASAN

PERATURANPERATURANPERATURANPERATURAN DAERAHDAERAHDAERAHDAERAH KABUPATENKABUPATENKABUPATENKABUPATEN CILACAPCILACAPCILACAPCILACAP
NOMORNOMORNOMORNOMOR 13131313 TAHUNTAHUNTAHUNTAHUN 2006200620062006

TENTANGTENTANGTENTANGTENTANG

BADANBADANBADANBADAN PERMUSYAWARATANPERMUSYAWARATANPERMUSYAWARATANPERMUSYAWARATAN DESADESADESADESA

I.I.I.I. PENJELASANPENJELASANPENJELASANPENJELASAN UMUMUMUMUMUMUMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
menegaskan bahwa Desa atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Desa adalah
kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional serta berada di daerah
Kabupaten dan Kota. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengakui adanya
otonomi yang dimiliki oleh Desa. Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah dapat
memberikan penugasan ataupun pendelegasian urusan pemerintahan tertentu
kepada Desa melalui Pemerintah Desa. Dengan demikian Desa memiliki posisi
sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap
penyelenggaraan otonomi daerah, karena kuat dan mantapnya Desa akan
mempengaruhi secara langsung perwujudan otonomi daerah.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maka
Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum
Pengaturan Mengenai Desa harus disesuaikan dengan Undang-Undang-Undang
Nomor 8 tentang Perubahan atas Undang Nomor 32 Tahun 2004. Walaupun terjadi
pergantian Undang-Undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran
pengaturan mengenai desa tetap yaitu Keanekaragaman, Partisipasi, Otonomi Asli,
Demokratisasi dan Pemberdayaan Masyarakat.

Keanekaragaman maksudnya, sebutan atau istilah Desa dapat disesuaikan
dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Dengan
demikian dimungkinkan terjadi perubahan sebutan Desa seperti Nagari, Lembang,
Kampung, Pekon, Bori, atau Marga. Hal ini berarti pola penyelenggaraan
Pemerintahan Desa akan menghormati sistem nilai yang berlaku dalam adat
istiadat dan budaya masyarakat setempat, namun harus tetap mengindahkan
sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Partisipasi maksudnya, penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus mampu
mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat merasa memiliki dan turut
bertanggung-jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama
warga Desa.

Otonomi Asli maksudnya, kewenangan Pemerintahan Desa dalam mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul
dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat, namun harus
diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan modern.

Demokratisasi maksudnya, penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus
mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui
Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra
Pemerintah Desa.
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Pemberdayaan Masyarakat maksudnya, penyelenggaraan Pemerintahan
Desa diabdikan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat
melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi
masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Bertolak dari pemikiran tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah
sangat perlu melakukan berbagai kegiatan untuk lebih memantapkan, menguatkan
dan mengembangkan Pemerintah Desa. Pemerintahan Desa merupakan unit
terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tonggak utama untuk
keberhasilan semua program. Oleh karena itu, memperkuat Desa (Pemerintah
Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa)
adalah merupakan sesuatu keharusan yang tidak dapat ditunda dalam rangka
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi
daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72
Tahun 2005 tentang Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 60
Tahun 2003 tentang Badan Perwakilan Desa sudah tidak sesuai lagi. Oleh karena
itu perlu mengatur kembali ketentuan tentang Badan Perwakilan Desa yang dalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diganti sebutannya menjadi Badan
Permusyawaratan Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
dan aspirasi masyarakat yang berkembang dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

II.II.II.II. PENJELASANPENJELASANPENJELASANPENJELASAN PASALPASALPASALPASAL DEMIDEMIDEMIDEMI PASALPASALPASALPASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Yang dimaksud sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
desa adalah BPD juga sebagai salah satu unsur penyelenggara
kegiatan pemerintahan desa selain Pemerintah Desa dan
lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.

Pasal 3 : Cukup jelas
Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 :
Huruf a : BPD mempunyai kewenangan membahas rancangan Peraturan

Desa yang berasal dari Pemerintah Desa termasuk di dalamnya
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa.

Huruf b : Cukup jelas
Huruf c : Cukup jelas
Huruf d : Cukup jelas
Huruf e : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas
Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 :
Huruf a : BPD mempunyai hak inisiatif mengajukan rancangan Peraturan

Desa untuk dibahas bersama dengan Pemerintah Desa
termasuk di dalamnya rancangan Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Huruf b : Cukup jelas
Huruf c : Cukup jelas
Huruf d : Anggota BPD mempunyai hak untuk memilih dan dipilih sebagai

unsur Pimpinan BPD.
Huruf e : Cukup jelas
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Pasal 9 :
Huruf a : Cukup jelas
Huruf b : Cukup jelas
Huruf c : Cukup jelas
Huruf d : Cukup jelas
Huruf e : Yang dimaksud dengan memproses Pemilihan Kepala Desa

adalah membentuk Panitia Pemilihan, menetapkan Calon
Kepala Desa yang berhak dipilih, menetapkan Calon Kepala
Desa Terpilih dan mengusulkan Calon Kepala Desa Terpilih
kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala
Desa Terpilih serta kegiatan lain yang berkaitan.

Huruf f : Cukup jelas
Huruf g : Cukup jelas
Huruf h : Cukup jelas

Pasal 10 :
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) :

Huruf a : Yang dimaksud dengan “bertakwa” dalam ketentuan ini dalam
arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf b : Yang dimaksud dengan “setia” adalah tidak pernah terlibat
gerakan sparatis, tidak pernah melakukan gerakan secara
inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar
Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Yang dimaksud dengan “setia kepada Pemerintah” adalah yang
mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf c : Cukup jelas.
Huruf d : Yang dimaksud dengan sederajat dengan pendidikan SD/MI

seperti SR, Ujian Persamaan SD atau Kejar Paket A yang
dibuktikan dengan ijazah yang diterbitkan oleh Instansi yang
berwenang.

Huruf e : Cukup jelas.
Huruf f : Cukup jelas.
Huruf g : Cukup jelas.
Huruf h : Cukup jelas.
Huruf i : Cukup jelas
Huruf j : Cukup jelas

Pasal 11 :
Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.
Ayat (3) : Cukup jelas.
Ayat (4) : Cukup jelas.
Ayat (5) : Penentuan jumlah Anggota BPD wajib memperhatikan jumlah

penduduk desa, dengan ketentuan :
a. sampai dengan 3000 jiwa, 5 orang anggota;
b. 3001 sampai dengan 5000 jiwa, 7 orang anggota;
c. 5001 sampai dengan 7000 jiwa, 9 orang anggota;
d. lebih dari 7000 jiwa, 11 orang anggota.

Pasal 12 : Pemerintah Desa memberikan fasilitas dalam rangka kelancaran
pelaksanaan musyawara pemilihan anggota BPD.

Pasal 13 : Cukup jelas
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Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 :
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Yang dimaksud dengan “hal tertentu” adalah rapat BPD yang

akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat
prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa seperti
usul pemberhentian Kepala Desa, melakukan pinjaman, dan
lain-lain.

Ayat (5) : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 : Cukup jelas

Pasal 20 : Cukup jelas

Pasal 21 : Cukup jelas

Pasal 22 : Cukup jelas

Pasal 23 : Cukup jelas

Pasal 24 : Cukup jelas

Pasal 25 : Cukup jelas

Pasal 26 : Cukup jelas

Pasal 27 :
Ayat (1) : Yang dimaksud dengan susunan pemerintahan adalah

penyelenggara pemerintahan di tingkat desa, kecamatan dan
kabupaten.

Ayat (2) : Cukup jelas.
Ayat (3) : Cukup jelas.
Ayat (4) : Cukup jelas.
Ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 28 :
Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Yang dimaksud dengan Aparat Pengawas Fungsional

Pemerintah Daerah adalah Badan Pengawasan Daerah
(BAWASDA) Kabupaten atau dengan nama lain sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29 : Cukup jelas

Pasal 30 : Cukup jelas

Pasal 31 : Cukup jelas

Pasal 32 : Cukup jelas


