
 
 

BUPATI  KAIMANA 
PROVINSI PAPUA BARAT 

 
 

PERATURAN BUPATI KAIMANA 

 
NOMOR   13   TAHUN  2020 

 
TENTANG 

 
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG 

DI KABUPATEN KAIMANA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAIMANA, 
 

Menimbang    : a. bahwa guna terwujudnya pengelolaan keuangan kampung yang 

transparan, akuntable dan partisipatif serta dilakukan dengan 
tertib dan disiplin anggaran. 

 b. bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan Pasal 78 Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa. 

 c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 / 

PMK.07 / 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 / 
PMK.07   /   2019   tentang   Perubahan   Peraturan   Menteri 
Keuangan Nomor 205 / PMK.07 / 2019 tentang Pengelolaan 

Dana Desa. 
 

d.    bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b dan c di atas, 

perlu ditetapkan    Peraturan    Bupati    tentang    Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Kampung di Kabupaten. 

 

 

Mengingat      : 1. Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2001  tentang  Otonomi 
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 
Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan 
Undang-Undang 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 

tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 
2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran 
Negara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4884). 

 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Raja Ampat, 

Kabupaten   Pengunungan   Bintang,   Kabupaten   Yahukimo, 
Kabupaten    Tolikara,    Kabupaten    Waropen,    Kabupaten 
Kaimana,   Kabupaten   Boven   Digoel,   Kabupaten   Mappi,
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Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310). 

 

 

 

Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten 
Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 

2002 Nomor 129). 
 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438). 

 

4. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495). 

 

5.    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679). 

 

6. Peraturan   Pemerintah   Nomor   43   Tahun   2014   tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang  Desa  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir kali 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun  2014  tentang  Desa  (Lembaran  Negara  Tahun  2019 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6321). 

 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014 
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864). 

 

8. Peraturan   Pemerintah   Nomor   18   Tahun   2016   Tentang 
Perangkat Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5887). 
 

9. Peraturan   Pemerintah   Nomor   12   Tahun   2019   tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322). 

 

10.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
diubah terakhir kali dengan dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita
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Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569). 

 

 

 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2091). 

 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2094). 

 

13.  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Nomor   1   Tahun   2015   tentang   Pedoman 
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan 

Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 158). 

 

14.  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Nomor   4   Tahun   2015   tentang   Pendirian, 
Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha 
Milik  Desa  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2015 

Nomor 296). 
 

15.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036). 

 

16.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6). 
 

17.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257 / PMK.07 / 2015 
tentang  Tata  Cara  Penundaan  dan/atau  Pemotongan Dana 

Perimbangan Terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi 
Dana Desa (Berita Negara  Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2055). 

 

18.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang 
Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 53). 
 

19.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang 
Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 1037). 

 

20.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang 
Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 1099). 

 

21.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang 
Administrasi Pemerintahan  Desa  (Berita  Negara  Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100). 
 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang 
Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 89). 
 

23.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang 
Stándar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 156). 
 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang 
Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955). 

 

25.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang 
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita
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26.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 611). 

 

27.  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Nomor   11   Tahun   2019   tentang   Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan   Menteri   Desa,   Pembangunan   Daerah 
Tertinggal  dan  Transmigrasi  Nomor  6  Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas   Peraturan   Menteri   Desa,   Pembangunan 

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367). 
 

28.  Peraturan  Kepala  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang  / 

Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman 
Penyusunan  Tata  Cara  Pengadaan  Barang / Jasa di  Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455). 

 

29.  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203). 

 

30.  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum 
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261). 
 

31.  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum 
Pendampingan Masyarakat  Desa  (Berita  Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262). 

 

32.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 / PMK.07 / 2020 
tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 / PMK.07 / 

2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
205 / PMK.07 / 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384). 

 

33.  Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 15 Tahun 2007 

tentang Pokok-pokok     Pengelolaan     Keuangan     Daerah 
Kabupaten Kaimana (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana 
Tahun 2007 Nomor 15). 

 

34.  Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016 
tentang Pembentukan   dan   Susunan   Perangkat   Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2016 Nomor 4). 

 

35.  Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 1 Tahun 2019 
tentang Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana 
Tahun 2019 Nomor 18). 

 

36. Peraturan  Bupati  Kaimana  Nomor  2  Tahun  2017  tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 
Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli serta Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana (Berita Daerah 
Kabupaten Kaimana Tahun 2017 Nomor 162). 

 

37. Peraturan  Bupati  Kaimana  Nomor  3  Tahun  2017  tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 
Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Pemadam Kebakaran  Kabupaten  Kaimana  (Berita  Daerah 
Kabupaten Kaimana Tahun 2017 Nomor 163).
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38. Peraturan  Bupati  Kaimana  Nomor  4  Tahun  2017  tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 
Kerja Inspektorat dan Badan Daerah Kabupaten Kaimana 

(Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2017 Nomor 164). 
 

39. Peraturan  Bupati  Kaimana  Nomor  5  Tahun  2017  tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 
Kerja Distrik Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten 

Kaimana Tahun 2017 Nomor 165). 
 

40. Peraturan  Bupati  Kaimana  Nomor  5  Tahun  2019  tentang 
Pelimpahan Sebagian  Kewenangan  Bupati  Kepada  Kepala 
Distrik (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 

226). 
 

41. Peraturan  Bupati  Kaimana  Nomor  8  Tahun  2019  tentang 
Penataan Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul 

dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung di Kabupaten 
Kaimana  (Berita  Daerah  Kabupaten  Kaimana  Tahun  2019 
Nomor 229). 

 

42. Peraturan  Bupati  Kaimana  Nomor  39  Tahun  2019  tentang 
Pedoman Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati kepada 

Kepala Distrik untuk Melaksanakan Sebagian Urusan 
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten 

Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 
260). 

 

43. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 41 Tahun 2019 tentang Uraian 

Tugas Inspektorat Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten 
Kaimana Tahun 2019 Nomor 262). 

 

44. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 42 Tahun 2019 tentang Uraian 
Tugas Dinas Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten 

Kaimana Tahun 2019 Nomor 263). 
 

45. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 43 Tahun 2019 tentang Uraian 
Tugas Badan  Daerah  Kabupaten  Kaimana  (Berita  Daerah 

Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 264). 
 

46. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 46 Tahun 2019 tentang Uraian 
Tugas Distrik  Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten 

Kaimana Tahun 2019 Nomor 267). 
 
 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan :  PERATURAN      BUPATI      KAIMANA      TENTANG      PEDOMAN 

PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG DI KABUPATEN KAIMANA 
 

 
 

BAB I KETENTUAN 
UMUM 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
 

1.    Daerah adalah Kabupaten Kaimana. 
 

2. Pemerintah  Daerah  adalah  Bupati  Kaimana  dan  Perangkat 

Daerah Kabupaten Kaimana sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah.
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3.    Kepala Daerah adalah Bupati Kaimana. 
 

4.    Inspektorat Kabupaten adalah Perangkat Daerah Kabupaten 

Kaimana. 
 

5. Dinas   Pemberdayaan   Masyarakat   dan   Kampung   yang 

selanjutnya disebut Dinas PMK adalah Perangkat Daerah 
Kabupaten Kaimana. 

 

6. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya 

disebut KPPN adalah KPPN Fakfak selaku KPA Penyaluran DAK 
Fisik dan Dana Desa. 

 

7. Aparat   Pengawas   Internal   Pemerintah   yang   selanjutnya 
disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kcmenterian, unit 

pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat 
daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/kota. 

 

8.    Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai Perangkat 

Daerah Kabupaten Kaimana. 
 

9. Desa yang berdasarkan ketentuan khusus selanjutnya disebut 
Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan,   kepentingan   masyarakat   setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau 
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 

10.  Kampung adalah wilayah kerja Kepala Kampung yang berada 
di wilayah Kabupaten Kaimana. 

 

11. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
 

12. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu 
perangkat Kampung     sebagai     unsur     penyelenggara 

Pemerintahan Kampung. 
 

13.  Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat 
Bamuskam adalah   lembaga   yang   melaksanakan   fungsi 

pemerintahan yang   anggotanya   merupakan   wakil   dari 
penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan 

ditetapkan secara demokratis. 
 

14.  Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain 

adalah musyawarah    antara    Badan    Permusyawaratan 
Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang 
diselenggarakan oleh   Badan   Permusyawaratan   Kampung 

untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 
 

15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung adalah 

musyawarah  antara   Badan   Permusyawaratan   Kampung, 
Pemerintah Kampung,    dan    unsur    masyarakat    yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Kampung untuk menetapkan 
prioritas,  program,  kegiatan,  dan  kebutuhan Pembangunan 
Kampung yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Kampung, swadaya masyarakat Kampung, dan/atau Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana. 

 

16.  Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan 

yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan 
disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
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17.  Keuangan   Kampung   adalah   semua   hak   dan   kewajiban 
Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu 
berupa uang   dan   barang   yang   berhubungan   dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung. 
 

18.  Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan 
yang meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, 

pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan kampung. 
 

19.  Aset Kampung adalah barang milik Kampung yang berasal dari 
kekayaan asli Kampung, dibeli atau diperoleh atas beban 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung atau perolehan 
hak lainnya yang sah. 

 

20.  Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas 

hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan 
masyarakat kampung. 

 

21.  Perencanaan pembangunan kampung adalah proses tahapan 

kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kampung 
dengan  melibatkan  Badan  Permusyawaratan Kampung dan 

unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan 
pengalokasian sumber daya kampung dalam rangka mencapai 
tujuan pembangunan kampung. 

 

22. Pemberdayaan   Masyarakat   Kampung   adalah   upaya 

mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat 
dengan meningkatkan   pengetahuan,  sikap,  keterampilan, 

perilaku,   kemampuan,   kesadaran,   serta   memanfaatkan 
sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, 
dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan 

prioritas kebutuhan masyarakat Kampung. 
 

23.  Data   Kampung   adalah   gambaran   menyeluruh   mengenai 
potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya 
manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik 

dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, 
serta permasalahan yang dihadapi kampung. 

 

24. Rencana   Pembangunan   Jangka   Menengah   Kampung, 
selanjutnya disingkat RPJM-K, adalah Rencana Kegiatan 
Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. 

 

25.  Rencana  Kerja  Pemerintah  Kampung, selanjutnya disingkat 
RKP-K, adalah penjabaran dari RPJM-K untuk jangka waktu 

1 (satu) tahun. 
 

26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya 

disebut APB-K,    adalah    rencana    keuangan    tahunan 
Pemerintahan Kampung. 

 

27.  Penerimaan Kampung adalah uang yang masuk kerekening kas 
Kampung. 

 

28.  Pengeluaran Kampung adalah uang yang keluar dari rekening 
kas Kampung. 

 

29.  Pendapatan  adalah  semua  penerimaan  Kampung  dalam  1 

(satu) tahun anggaran yang menjadi hak Kampung dan tidak 
perlu dikembalikan oleh Kampung. 

 

30.  Belanja Kampung adalah semua pengeluaran yang merupakan 
kewajiban Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak 

akan diterima kembali oleh Kampung.
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31.  Pembiayaan Kampung adalah semua penerimaan yang perlu 
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 
kembali, baik  pada  tahun  anggaran  yang  bersangkutan 

maupun pada tahun anggaran berikutnya. 
 

32. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi 
Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan 

Belanja  Daerah  Kabupaten  Kaimana  dan digunakan untuk 
membiayai     penyelenggaraan pemerintahan Kampung, 

pelaksanaan       pembangunan Kampung, pembinaan 

kemasyarakatan  Kampung,  dan pemberdayaan masyarakat 

Kampung.   

33.  Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah 
dana perimbangan yang diterima Kabupaten Kaimana dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana 

setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus dan digunakan untuk 
membiayai     penyelenggaraan pemerintahan Kampung, 

pelaksanaan       pembangunan Kampung, pembinaan 
kemasyarakatan  Kampung,  dan pemberdayaan masyarakat 

Kampung.   

34.  Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Kaimana yang dialokasikan kepada kampung berdasarkan 
angka presentase untuk mendanai kebutuhan kampung. 

 

35.  Batuan Langsung Tunai Kampung yang selanjutnya disingkat 
BLT Kampung adalah pemberian uang tunai kepada keluarga 

miskin atau tidak mampu di Kampung yang bersumber dari 
Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya 
pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 

 

36.  Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran 
wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada 

Kabupaten Kaimana tanpa imbalan langsung yang seimbang, 
yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang- 

undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Kabupaten 
Kaimana. 

 

37.  Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah 
pungutan Kabupaten Kaimana sebagai pembayaran atas jasa 

atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan oleh 
Pemerintah Kabupaten Kaimana untuk kepentingan orang 

pribadi atau badan. 
 

38. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang 

selanjutnya disingkat BHPRD adalah bagian penerimaan pajak 
daerah dan retribusi daerah yang diterima Kabupaten Kaimana 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Kaimana untuk diberikan kepada Kampung. 
 

39.  Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah Provinsi  Papua  Barat  dan  Anggaran  Pendapatan 

Belanja Daerah Kabupaten Kaimana. 
 

40.  Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung, yang 
selanjutnya disingkat PKPK-K adalah Kepala Kampung yang 

karena jabatannya          mempunyai          kewenangan
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menyelenggarakan     keseluruhan     pengelolaan     keuangan 
Kampung. 

 

41.  Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya 

disingkat  PPK-K     adalah     perangkat     kampung     yang 
melaksanakan pengelolaan keuangan kampung berdasarkan 

keputusan kepala  Kampung  yang  menguasakan  sebagian 
kekuasaan PKPK-K. 

 

42.  Perangkat Kampung adalah Unsur Pembantu Kepala Kampung 

yang terdiri dari Sekretariat Kampung, Pelaksana Kewilayahan 
dan Pelaksana Teknis. 

 

43. Sekretaris  Kampung  adalah  perangkat  Kampung  yang 

berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Kampung 
yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPK-K. 

 

44.  Pelaksana Kewilayahan merupakan Perangkat Kampung yang 
membantu Kepala Kampung sebagai satuan tugas kewilayahan 

yang meliputi Dusun dan Rukun Tetangga. 
 

45. Pelaksana Teknis merupakan Perangkat Kampung yang 
membantu Kepala   Kampung   sebagai   pelaksana   tugas 

operasional yang meliputi Urusan Pemerintahan dan Adat 
Kampung, Urusan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat 
serta Urusan Umum. 

 

46.  Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan Kampung adalah 
unsur staf sekretariat kampung yang membidangi urusan 

administrasi keuangan  untuk  menatausahakan  keuangan 
kampung. 

 

47.  Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan 

uang Pemerintahan  Kampung  yang  menampung  seluruh 
penerimaan Kampung   dan   digunakan   untuk   membayar 
seluruh pengeluaran Kampung pada Bank yang ditetapkan. 

 

48.  Badan Usaha Milik Kampung, selanjutnya disebut BUMKamp, 
adalah badan  usaha  yang  seluruh  atau  sebagian  besar 
modalnya dimiliki oleh Kampung melalui penyertaan secara 

langsung yang   berasal   dari      kekayaan   Kampung   yang 
dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha 

lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat 
Kampung. 

 

49.  Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai 
kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat 
dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 

 

50. Surplus Anggaran Kampung adalah selisih lebih antara 
pendapatan kampung dengan belanja kampung. 

 

51. Defisit Anggaran Kampung adalah selisih kurang antara 
pedapatan kampung dengan belanja kampung. 

 

52.  Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat 

SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan 
pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 

 

53.  Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kampung yang selanjutnya 

disingkat DPA-K adalah dokumen yang memuat rincian setiap 
kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan 
dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan 

kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB-K.
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54.  Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kampung yang 
selanjutnya disingkat DPPA-K adalah dokumen yang memuat 
perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan 

rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan 
dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan 

dalam Perubahan APB-K dan/atau Perubahan Penjabaran APB-
K. 

 

55. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Kampung yang 
selanjutnya disingkat DPAL-K adalah dokumen yang memuat 

kegiatan, anggaran  dan  rencana  penarikan  dana  untuk 
kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun 
anggaran sebelumnya. 

 

56.  Pengadaan  barang/jasa  Kampung yang selanjutnya disebut 
dengan pengadaan   barang/jasa   adalah   kegiatan   untuk 

memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Kampung, baik 
dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa. 

 

57.  Rencana Anggaran Kas Kampung  yang  selanjutnya disebut 

RAK-K adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus 
kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari 
rekening kas   untuk   mendanai   pengeluaran-pengeluaran 

berdasarkan DPA-K yang telah disahkan oleh kepala Kampung. 
 

58.  Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP 

adalah dokumen   pengajuan   untuk   mendanai   kegiatan 
pengadaan barang dan jasa. 

 

59.  Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, 

perencanaan, penelitian,      pengembangan,      bimbingan, 
pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi pengelolaan 

keuangan kampung. 
 

60. Penghasilan Tetap adalah penerimaan penghasilan kepala 

kampung, perangkat    kampung    dan    anggota    Badan 
Permusyawaratan Kampung yang bersumber dari Alokasi Dana 

Kampung. 
 

 
 

BAB II 
ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG 

 
Pasal 2 

 

(1) Keuangan kampung dikelola berdasarkan asas transparan, 
akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan 
disiplin anggaran. 

 

(2) Pengelolaan keuangan kampung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni 
mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. 

 

(3) Transparan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  adalah 
bahwa keuangan kampung dikelola secara terbuka sehingga 
masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar, jujur dan 

tidak diskriminatif tentang tujuan, sasaran, sumber 
pendanaan pada setiap jenis objek belanja serta hubungan 

antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin 
dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan. 

 

(4) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa 

keuangan kampung dikelola melalui mekanisme dan prosedur 
yang  jelas  sehingga  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada
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masyarakat dan dikontrol melalui mekanisme pelaporan yang 
telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. 

 

(5) Partisipatif  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  adalah 

bahwa keuangan kampung dikelola dengan melibatkan 
masyarakat terutama dalam penyusunan dan penetapan 
anggaran kampung sehingga masyarakat mengetahui hak dan 

kewajibannya dalam pelaksanaan anggaran karena sangat erat 
kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dan kepentingan 
masyarakat. 

 

(6) Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa 
keuangan kampung dikelola secara tepat waktu dan tepat 

guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang 
dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku. 

 

(7) Disipilin  Anggaran  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) 

adalah bahwa keuangan kampung dikelola secara tepat 
dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain : 

a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang 

terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap 
sumber pendapatan sedangkan belanja yang dianggarkan 

merupakan batas   tertinggi   pengeluaran  belanja  yang 
diizinkan. Artinya tidak dibenarkan pemerintah kampung 
atau pelaksana menggunakan biaya untuk pelaksanaan 

kegiatan di luar batas pagu dan pos anggaran yang telah 
ditetapkan. 

b. Penganggaran  pengeluaran  harus  didukung  adanya 
kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang 

cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang 
belum tersedia   dan   atau   tidak   mencukupi   kredit 

anggarannya dalam APB-K. 

c. Semua  penerimaan  dan  pengeluaran  kampung  dalam 

tahun  anggaran yang  bersangkutan harus dianggarkan 
dalam APB-K dan dilakukan melalui rekening kas 

kampung. 
 

 
 

BAB III 
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG 

 
 

Bagian Kesatu 
Pemegang Kekuasaan Keuangan Kampung 

 
Pasal 3 

 

(1) Kepala Kampung adalah PKPK-K dan mewakili Pemerintah 
Kampung dalam kepemilikan kekayaan milik kampung yang 
dipisahkan. 

 

(2) Kepala Kampung selaku PKPK-K sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), mempunyai kewenangan : 

a.  Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB-K. 

b.  Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik 

Kampung. 

c. Melakukan  tindakan  yang  mengakibatkan  pengeluaran 
atas beban APB-K.
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d.  Menetapkan  Pelaksana  Pengelolaan  Kegiatan  Kampung 
(PPK-K). 

e.  Menetapkan  Tim  Pelaksana  Teknis  Kegiatan  Kampung 

(TPTK). 

f.   Menetapkan Tim Pengadaan Barang dan Jasa Kampung 
(TPBJ). 

g.  Menyetujui DPA-K, DPPA-K, dan DPAL-K. 

h.  Menyetujui RAK-K. 

i.   Menyetujui RPD. 

j. Menyetujui  pengeluaran  atas  kegiatan  yang  ditetapkan 

dalam APB-K. 
 

(3) Dalam   melaksanakan   kekuasaan pengelolaan   keuangan 
 kampung  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (2),  Kepala 
 Kampung   menguasakan   sebagian kekuasaannya   kepada 

perangkat Kampung selaku PPK-K, terdiri dari : 

a.  Sekretaris Kampung selaku Koordinator PPK-K. 

b.  Kepala  Urusan  Keuangan  dan  Perencanaan  Kampung 

selaku Pelaksana Administrasi Keuangan. 

c.  Kepala  Seksi  selaku  Tim  Pelaksana  Teknis  Kegiatan 

Kampung (TPTK), terdiri dari: 

1) Kepala  Urusan  Pemerintahan  selaku  TPTK  Bidang 
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Bidang 

Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan 
Mendesak. 

2)  Kepala  Urusan  Pembangunan  selaku  TPTK  Bidang 
Pelaksanaan Pembangunan Kampung. 

3) Kepala  Urusan  Pemberdayaan  selaku  TPTK  Bidang 
Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Pembinaan 

Kemasyarakatan. 
 

(4) PPK-K  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  ditetapkan 
dengan Keputusan Kepala Kampung. 

 

(5) Pengelola Keuangan Kampung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan (3)  dalam  melaksanakan  tugas dan fungsiya, 
diberikan Honor berdasarkan beban tugas dan tanggung jawab 

yang dianggarkan dalam operasional pemerintah kampung 
pada APB-K. 

 

(6) Besaran honor Pengelola Keuangan Kampung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) diberikaan berdasarkan ketentuan 

pada Peraturan Bupati Kaimana tentang Penghasilan Tetap 
bagi Kepala Kampung dan Perangkat Perintah Kampung, 
Tunjangan bagi Anggota Badan Permusyawaratan Kampung, 

Insentif Perangkat Kewilayahan Kampung serta Penghasilan 
Lain yang Sah dan Tunjangan Jaminan Sosial bagi Perangkat 

Pemerintahan Kampung di Kabupaten Kaimana. 
 
 

Bagian Kedua 

Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung 

 
Pasal 4 

 

(1) Sekretaris kampung selaku koordinator PPK-K sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a berkaitan dengan 
peran  dan  fungsinya  dalam  membantu  kepala  kampung
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menyusun  kebijakan  dan  mengkoordinasikan  pengelolaan 
keuangan kampung. 

 

(2) Sekretaris Kampung selaku koordinator PPK-K sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : 

a. Mengoordinasikan     penyusunan     dan     pelaksanaan 
kebijakan APB-K. 

b. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APB-K dan 
rancangan perubahan APB-K. 

c. Mengoordinasikan   penyusunan   rancangan   Peraturan 
Kampung tentang APB-K, Perubahan APB-K dan 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB-K. 

d. Mengoordinasikan  penyusunan  rancangan  Peraturan 
Kepala Kampung tentang Penjabaran APB-K dan 

Perubahan Penjabaran APB-K. 

e. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan 

yang telah ditetapkan dalam APB-K. 

f.   Melakukan   verifikasi   terhadap   DPA-K,   DPPA-K   dan 
DPAL-K. 

g.  Melakukan verifikasi terhadap RAK-K. 

h. Melakukan  verifikasi  dan  memberikan  persetujuan 

pengesahan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan yang 
disusun oleh Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan 

Kampung, Rencana Penggunaan Dana (RPD) Kegiatan dan 
Laporan Penggunaan Dana (LPD) Kegiatan yang disusun 

oleh Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Kampung (TPTK). 

i. Melakukan  verifikasi  terhadap  bukti-bukti  penerimaan 
dan pengeluaran APB-K. 

j. Mengoordinasikan tugas perangkat Kampung  lain yang 
menjalankan tugas PPK-K.dan 

k. Mengoordinasikan   penyusunan   laporan   keuangan 
Kampung dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan 
APB-K. 

 

(3) Koordinator    Pelaksana    Pengelola    Keuangan    Kampung 
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) kepada kepala kampung. 

 
 

Bagian Ketiga 
Pelaksana Administrasi Keuangan 

 
Pasal 5 

 

(1) Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan Kampung selaku 

pelaksana administrasi keuangan sebagaimana tersebut pada 
Pasal 3 ayat (3) huruf b melaksanakan tugas kebendaharaan 
dalam rangka pelaksanaan anggaran kampung. 

 

(2) Kepala   Urusan   Keuangan   dan   Perencanaan   Kampung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : 

a.  Menyusun RAK-K. 

b.  Membuka rekening kas kampung pada bank yang ditunjuk 

atas nama pemerintah kampung.
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c. Mendaftar selaku wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak 
untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas 
nama Kepala   Urusan   Keuangan   dan   Perencanaan 

Kampung. 

d. Melakukan pencairan dana kampung bersama kepala 

kampung pada bank yang ditunjuk. 

e. Menerima, mencatat, menyimpan dan mengeluarkan atau 

membayarkan uang sesuai dengan Rencana Penggunaan 
Dana atas persetujuan Kepala Kampung selaku Pemegang 

kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung. 

f. Menyelenggarakan   tata   usaha   keuangan,  antara  lain 

menyusun Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak dan 
Buku Kas Harian sesuai Peraturan Perundang-undangan 
yang berlaku. 

g. Membayar  pajak  atas  setiap  pengeluaran  yang  harus 

dikenakan sesuai dengan aturan yang berlaku. 

h. Menyusun dokumen dan/atau bukti-bukti pengeluaran dana  
secara tertib dan teratur. 

i. Menyusun   Laporan   Realisasi   Anggaran   dan   Surat 
Pertanggungjawaban (SPJ)     penggunaan     keuangan 

kampung. 
 

(3) Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan Kampung dalam 
pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan 
kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan 
jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan / pekerjaan 

/ penjualan, serta membuka rekening / giro atau menyimpan 

uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas 
nama pribadi. 

 

(4) Kepala   Urusan   Keuangan   dan   Perencanaan   Kampung 
bertanggung jawab  atas  pelaksanaan  tugas  sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Kampung melalui 
Sekretaris Kampung selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan 

Keuangan Kampung (PPK-K). 
 
 

Bagian Keempat 
Pelaksana Teknis Kegiatan Kampung 

 
Pasal 6 

 

(1)   Kepala Seksi selaku TPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3 ayat (3) huruf c berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam 
membantu kepala kampung menyusun kebijakan dan 

melaksanakan kegiatan sesuai bidang tugasnya. 
 

(2)   Kepala Seksi selaku TPTK sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) mempunyai tugas : 

a.  Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi 

tanggung jawabnya sesuai bidang tugasnya dalam satu 
tahun anggaran. 

b.  Melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan 
secara swakelola bersama masyarakat sesuai bidang 
tugasnya yang telah ditetapkan di dalam APB-K. 

c. Melakukan  tindakan  yang  mengakibatkan  pengeluaran 
atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya.
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1) Ketua         : Kepala seksi pemerintahan kampung. 

2) Sekretaris  : Anggota  Bamuskam  yang  membidangi 
urusan pemerintahan kampung. 

3) Anggota      : Ketua  RT,  Kepala  Dusun  atau  Tokoh 
Masyarakat yang dipilih. 

 

 

d.  Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran 
pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya. 

e. Menyusun  DPA-K,  DPPA-K,  dan  DPAL-K sesuai bidang 

tugasnya. 

f. Mempersiapkan      persyaratan      administrasi      untuk 

pengajuan pencairan dana yang berada dalam bidang 
tugasnya kepada Kepala Urusan Keuangan dan 

Perencanaan Kampung. 

g.  Menyusun rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan 

bahan dan kebutuhan peralatan. 

h.  Menyediakan barang / jasa yang berdasarkan ketentuan 
dapat disediakan secara langsung. 

i. Menyusun     dan     menyerahkan     daftar     kebutuhan 
penyediaan barang dan/atau jasa setiap kegiatan yang 

akan dilakukan melalui pengadaan barang dan/atau   jasa 
kepada Tim Pengadaan Barang dan Jasa Kampung (TPBJ). 

j. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia 

atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada 

dalam bidang tugasnya. 

k. Menerima hasil pengadaan barang dan/atau jasa dari 
penyedia barang dan/atau jasa melalui Tim Pengadaan 

Barang dan Jasa Kampung (TPBJ). 

l.   Melaksanakan kegiatan sesuai Rencana Penggunaan Dana 

(RPD). 

m. Memonitor kemajuan fisik semua kegiatan pekerjaan yang 

menjadi tanggungjawabnya, selanjutnya dievaluasi setiap 
minggu dan membuatkan laporan. 

n. Mempertanggungjawabkan   realisasi   keuangan   dan 
realisasi fisik pekerjaan yang menjadi kewajibannya. 

o. Melaporkan penggunaan dana setiap tahap pencairan dan 
perkembangan pelaksanaan   kegiatan   kepada   Kepala 

Kampung dalam Laporan Penggunaan Dana (LPD). 

p. Menyampaikan       informasi/pengumuman       kepada 

masyarakat  kampung  tentang  besaran  dan penggunaan 
dana kegiatan. 

q. Melaporkan  perkembangan  pelaksanaan  kegiatan  yang 

berada dalam bidang tugasnya kepada Kepala Kampung. 

r. Menyusun   laporan   dan   evaluasi   akhir   pelaksanaan 

kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk 
pertanggungjawaban pelaksanaan APB-K. 

 

(3) Tim Pelaksana Teknis Kegiatan (TPTK) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), antara lain : 

a. Bidang   penyelenggaraan  pemerintahan  kampung  dan 
bidang penanggulangan  bencana,  keadaan  darurat  dan 

mendesak, terdiri dari :
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b.  Bidang   pelaksanaan   pembangunan   kampung,   terdiri 
dari : 

1) Ketua         : Kepala seksi pembangunan kampung. 

2) Sekretaris  : Anggota  Bamuskam  yang  membidangi 

urusan pembangunan kampung. 

3) Anggota      : Ketua  RT,  Kepala  Dusun  atau  Tokoh 

Masyarakat yang dipilih. 

c.  Bidang pembinaan kemasyarakatan kampung dan bidang 
pemberdayaan masyarakat kampung, terdiri dari : 

1) Ketua         : Kepala seksi pemberdayaan masyarakat 
dan kampung. 

2) Sekretaris  : Anggota  Bamuskam  yang  membidangi 
urusan pembinaan kemasyarakatan dan 

pemberdayaan   masyarakat   kampung 
kampung. 

3)  Anggota      :  Ketua  RT,  Kepala  Dusun  atau  Tokoh 

Masyarakat yang dipilih 
 

(4) Tim Pelaksana Teknis Kegiatan (TPTK) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Kepala Kampung. 
 

(5) Tim Pelaksana Teknis Kegiatan (TPTK) dalam melaksanakan 
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan 

operasional kegiatan paling banyak sebesar 2% (dua persen) 
dari total dana kegiatan untuk menunjang administrasi 

kegiatan, pengawasan teknis kegiatan dan penyusunan RAB 
dan Desain. 

 

 
 

BAB IV 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG (APB-K) 

 
 

Bagian Kesatu 

Prinsip Dasar Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB-K) 
 

Pasal 7 
 

(1) APB-K  disusun  sesuai  dengan  kebutuhan  penyelenggaraan 
pemerintahan dan kemampuan pendapatan kampung. 

 

(2) Penyusunan  APB-K  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) 
berpedoman kepada   RKP-K   dalam   rangka   mewujudkan 

pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. 
 

(3)   APB-K mempunyai fungsi antara lain : 

a. Fungsi otorisasi, yaitu APB-K menjadi target fiskal yang 

menggambarkan keseimbangan antara belanja, 
pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan sebagai 

dasar untuk   melaksanakan   pendapatan   dan   belanja 
kampung pada tahun yang bersangkutan. 

b.  Fungsi perencanaan, yaitu APB-K merupakan pernyataan 

kebijakan publik sebagai pedoman bagi manajemen dalam 
merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. 

c. Fungsi   pengawasan,   yaitu   APB-K   menjadi   pedoman 

pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum untuk 
menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan 

kampung sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
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d. Fungsi  alokasi,  yaitu  APB-K harus diarahkan utk 
menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran 
dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi 

dan efektivitas perekonomian kampung. 

e. Fungsi    distribusi,    yaitu    kebijakan    APB-K    harus 

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan masyarakat. 

f. Fungsi  akuntabilitas,  yaitu  APB-K  memberi  landasan 

penilaian kinerja   pemerintah   kampung   melalui   hasil 
pelaksanaan anggaran yang dituangkan dalam laporan 

keuangan  pemerintah   kampung   sebagai   pernyataan 
pertanggungjawaban pemerintah kampung kepada publik. 

 

(4) APB-K,     perubahan     APB-K,     dan     pertanggungjawaban 

pelaksanaan APB-K setiap tahun ditetapkan dengan peraturan 
kampung. 

 
 

Bagian Kedua 
Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB-K) 

 
Pasal 8 

 

Struktur  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Kampung  (APB-K) 
merupakan satu kesatuan terdiri dari : 

a. Pendapatan Kampung, yaitu hak pemerintah kampung yang 

diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 

b. Belanja Kampung, yaitu kewajiban pemerintah kampung yang 
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 

c. Pembiayaan  Kampung  yaitu  semua  penerimaan  yang  perlu 

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 
kembali. 

 
 

Bagian Ketiga 
Pendapatan Kampung 

 
Pasal 9 

 

(1) Pendapatan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

ayat (1) huruf a yaitu semua penerimaan Kampung dalam 1 
(satu) tahun anggaran yang menjadi hak kampung  dan tidak 
perlu dikembalikan oleh kampung. 

(2)   Pendapatan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
terdiri atas kelompok : 

a.  Pendapatan Asli Kampung (PA-K). 

b.  Transfer. 

c.  Pendapatan Lain. 
 

(3) Kelompok  Pendapatan  Asli  Kampung  (PA-K)  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis : 

a.  Hasil usaha. 

b.  Hasil aset. 

c.  Swadaya, partisipasi dan Gotong royong. 

d.  Pendapatan asli kampung lain. 

(4)   Kelompok dana transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b, terdiri atas jenis :
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a.  Dana Desa. 

b.  Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

c.  Alokasi Dana Kampung (ADK). 

d.  Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan 

e.  Bantuan Keuangan APBD Kabupaten. 

(5) Dana  Desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  huruf  a 

merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang 
ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kaimana. 

 

(6) Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan dana yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kaimana  sebesar  10%  (sepuluh  persen)  dari 

realisasi penerimaan   hasil   pajak   dan   retribusi   daerah 
kabupaten yang dialokasikan kepada kampung berdasarkan 
angka presentase untuk mendanai kebutuhan kampung. 

 

(7) Alokasi Dana Kampung (ADK) sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4)  huruf  c  merupakan  dana  yang  bersumber  dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana 

sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang 
diterima Kabupaten Kaimana dalam anggaran pendapatan dan 
belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus yang 

dialokasikan kepada kampung berdasarkan angka presentase. 
 

(8) Bantuan   Keuangan   dari   APBD   Provinsi   Papua   Barat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d merupakan dana 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Provinsi Papua Barat yang peruntukan dan pengelolaannya 

telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi pemberi bantuan 
dalam rangka   percepatan   pembangunan   kampung   dan 

pemberdayaan masyarakat yang dialokasikan secara merata 
kepada seluruh Kampung. 

 

(9) Ketentuan    mengenai    pengalokasian,    penyaluran    dan 
pengelolaan Dana Desa, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi 

Daerah serta Alokasi Dana Kampung diatur dengan Peraturan 
Bupati. 

 

(10) Kelompok pendapatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf c terdiri atas jenis : 

a.  Penerimaan dari hasil kerja sama Kampung. 

b.  Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di 

Kampung. 

c. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga 

yang tidak mengikat. 

d.  Koreksi  kesalahan  belanja  tahun  anggaran  sebelumnya 
yang mengakibatkan penerimaan di kas Kampung pada 

tahun anggaran berjalan. 

e.  Bunga bank. 

f.   Pendapatan lain kampung yang sah.
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Bagian Keempat 
Belanja Kampung 

 
Pasal 10 

 

(1) Belanja kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 
(1) huruf b, yaitu semua pengeluaran dari rekening kampung 
yang merupakan kewajiban kampung dalam 1 (satu) tahun 

anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali 
oleh kampung. 

 

(2) Belanja  kampung  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) 

dipergunakan dalam   rangka   mendanai   penyelenggaraan 
kewenangan kampung. 

 

(3)   Klasifikasi  belanja  kampung  sebagaimana  dimaksud  dalam 

Pasal 9 ayat (3), terdiri atas kelompok : 

a.  Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung. 

b.  Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung. 

c.  Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung. 

d.  Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung. 

e.  Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan 

Mendesak Kampung. 
 

(4) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 
a sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan 

sesuai  dengan  kebutuhan  kampung  yang telah dituangkan 
dalam RKP-K. 

 

(5) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 

e dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan kampung 
untuk penanggulangan   bencana,   keadaan   darurat   dan 
mendesak yang terjadi di Kampung. 

 
Paragraf 1 

Klasifikasi Belanja berdasarkan Kewenangan 
 

Pasal 11 
 

Klasifikasi belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a untuk 
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan 
bertanggungjawab serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada 

masyarakat, dibagi dalam sub bidang : 

a. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan   dan 

operasional pemerintahan Kampung. 

b.    Sarana dan prasarana pemerintahan Kampung. 

c. Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan 

kearsipan. 

d. Tata   praja   pemerintahan,   perencanaan,   keuangan,   dan 

pelaporan. 

e.    Pertanahan. 

 
Pasal 12 

 

Kelompok belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b untuk 
mencapai  tujuan  pembangunan  Kampung  dalam  peningkatkan
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kesejahteraan masyarakat Kampung dan kualitas hidup manusia 
serta penanggulangan kemiskinan, dibagi dalam sub bidang : 

a.    Pendidikan. 

b.    Kesehatan. 

c.    Pekerjaan umum dan penataan ruang. 

d.    Kawasan permukiman. 

e.    Kehutanan dan lingkungan hidup. 

f.     Perhubungan, komunikasi dan informatika. 

g.    Energi dan sumber daya mineral. 

h.    Pariwisata. 

 
Pasal 13 

 

Kelompok belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c untuk 
mencapai tujuan pembangunan Kampung melalui peningkatan 

kualitas kelembagaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas 
hidup masyarakat, dibagi dalam sub bidang : 

a.    Ketentraman, ketertiban dan pelindungan masyarakat. 

b.    Kebudayaan dan kegamaan. 

c.    Kepemudaan dan olahraga. 

d.    Kelembagaan masyarakat 

 
Pasal 14 

 

Kelompok belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d untuk 
mencapai tujuan pembangunan Kampung dalam peningkatan 

kapasitas masyarakat melalui pemanfaatan potensi dan sumber 
daya lokal secara partisipatif, dibagi dalam sub bidang : 

a.    Kelautan dan perikanan. 

b.    Pertanian dan peternakan. 

c.    Peningkatan kapasitas aparatur Kampung. 

d.    Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga. 

e.    Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah. 

f.     Dukungan penanaman modal. 

g.    Perdagangan dan perindustrian. 

 
Pasal 15 

 

(1) Kelompok belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan 
Darurat dan Mendesak Kampung sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e untuk keadaan yang sifatnya 

tidak biasa   atau   tidak   diharapkan   berulang   dan/atau 
mendesak seperti keadaan darurat atau Kejadian Luar Biasa 
(KLB) yang disebabkan oleh bencana alam, sosial, wabah serta 

kerusakan  sarana   dan   prasarana   sehingga   pemerintah 
kampung dapat  melakukan  belanja  yang  belum  tersedia 

anggarannya, dibagi dalam sub bidang : 

a.  Penanggulangan bencana. 

b.  Keadaan darurat. 

c.  Keadaan mendesak.
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(2) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya 
bencana alam dan bencana sosial, dengan kriteria : 

 

(3) Keadaan  darurat,  yang  merupakan  upaya  penanggulangan 
keadaan darurat   karena   adanya   kerusakan   dan/atau 
terancamnya penyelesaian    pembangunan    sarana    dan 

prasarana  akibat   kenaikan   harga    yang   menyebabkan 
terganggunya pelayanan dasar masyarakat. 

 

(4) Keadaan  mendesak,  yang  merupakan  upaya  pemenuhan 
kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin 
yang mengalami kedaruratan. 

 

(5) Kriteria bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
meliputi : 

a. Bencana  alam  adalah  bencana  yang  diakibatkan  oleh 
peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh 
alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung 

meletus, banjir,  kekeringan,  angin  topan,  dan  tanah 
longsor, kebakaran hutan/lahan. 

b. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh 
peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh 

manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau 
antar komunitas masyarakat dan teror. 

 

(6) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

adalah adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian 
pembangunan sarana dan prasarana yang disebabkan oleh 
kenaikan harga atau sebab lainnya sehingga mengakibatkan 

terganggunya pelayanan dasar masyarakat. 
 

(7) Kriteria keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) adalah keadaan yang memaksa untuk segera dilakukan, 

dipenuhi, dan diselesaikannya upaya pemenuhan kebutuhan 
primer dan   pelayanan   dasar   masyarakat   miskin   yang 
mengalami kedaruratan berupa kebutuhan pangan, sandang, 

perumahan, kesehatan, pendidikan dan/atau pelayanan sosial. 
 

(8) Kegiatan yang dapat dibiayai untuk penganggulangan bencana 

alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
berupa kegiatan yang harus dilakukan dengan segera pada saat 
kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang 

ditimbulkan, meliputi : 

a. Kegiatan  penyelamatan  dan  evakuasi  korban dan harta 

benda. 

b. Pemenuhan   kebutuhan   dasar,   perlindungan   dan 
pengurusan pengungsi. 

c.  Penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana. 

 
Paragraf 2 

Klasifikasi Belanja berdasarkan Jenis Pemanfaatan 
 

Pasal 16 
 

(1) Jenis belanja yang dikelompokan berdasarkan pemanfaatan 

untuk menunjang pelaksanaan kegiatan, antara lain : 

a.  Belanja Pegawai. 

b.  Belanja Barang dan Jasa. 

c.  Belanja Modal.
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d.  Belanja Tak Terduga. 
 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

merupakan belanja kompensasi yang diberikan kepada aparat 
kampung setiap bulan, dianggarkan untuk pengeluaran yang 

meliputi : 

a.  Penghasilan Tetap Kepala Kampung. 

b.  Penghasilan Tetap Perangkat Pemerintah Kampung. 

c.  Tunjangan Anggota Bamuskam. 

d.  Insentif Perangkat Kewilayahan Kampung. 

e.  Pembayaran Jaminan Sosial bagi Perangkat Pemerintahan 

Kampung. 

f.   Penerimaan lain yang sah. 
 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b merupakan pengeluaran pembelian/pengadaan barang 
dan/atau pemakaian jasa untuk menunjang pelaksanaan 

kegiatan yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) 
bulan, digunakan antara lain untuk : 

a.  Operasional pemerintah Kampung. 

b.  Pemeliharaan sarana prasarana Kampung. 

c.  Kegiatan sosialisasi / rapat / pelatihan / bimbingan teknis. 

d.  Operasional Bamuskam. 

e. Penunjang Rukun Tetangga, untuk membantu pelaksanaan 
tugas pelayanan        pemerintahan,        perencanaan 
pembangunan,    ketentraman    dan    ketertiban,    serta 
pemberdayaan masyarakat Kampung. 

 

f. Pemberian    barang pada    masyarakat    / kelompok 
 masyarakat,     yang dilakukan     untuk menunjang 

pelaksanaan kegiatan Kampung. 
 

(4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 
pembelian/pengadaan barang    untuk    digunakan    dalam 

pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kewenangan Kampung 
yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan 
dan menambah aset, digunakan antara lain untuk : 

a.  Peralatan dan mesin. 

b.  Bahan/material. 

c.  Perlengkapan dan peralatan. 

d.  Gedung dan bangunan. 

(5) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

d merupakan pengeluaran belanja untuk kegiatan pada sub 
bidang penanggulangan   bencana,   keadaan   darurat,   dan 
keadaan mendesak yang berskala lokal Kampung sebagaimana 

tersebut dalam Pasal 15, dengan ketentuan : 

a.  Paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut : 

1. Bukan  merupakan  kegiatan  normal  dari  aktivitas 

pemerintah  Kampung  dan  tidak dapat diprediksikan 

sebelumnya. 

2.  Tidak diharapkan terjadi berulang. 

3.  Berada di luar kendali pemerintah Kampung. 

c. Rencana  anggaran  biayanya  dibuat  secara  keseluruhan 

tanpa dirinci.
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d.  Sumber belanja diambilkan dari sumber pendapatan yang 
dianggarkan dalam APB-K dan/atau bersumber dari 
pengalihan belanja kegiatan pada bidang lainnya yang 

belum dilaksanakan  yang  dianggarakan  dalam  APB-K 
Perubahan. 

e. Realisasi      belanja      dilaporkan      sesuai      kuitansi/ 
pengeluaran/belanja yang  dilaksanakan,  dengan  tidak 

melebihi anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b 
dan huruf c. 

 
Paragraf 3 

Jenis Kegiatan Yang Dilarang 
 

Pasal 17 
 

Jenis Kegiatan yang dilarang untuk dianggarkan dan dilaksanakan 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB-K), antara 

lain : 
 

a. Pembangunan  yang  dilaksanakan  di  luar  wilayah  kampung 
tersebut. 

 

b. Pembiayaan kegiatan yang bukan merupakan kewenangan 

kampung. 
 

c. Pembiayaan  kegiatan  yang  telah  dianggarkan  oleh  instansi 
teknis. 

 

d.  Pembiayaan kegiatan yang telah selesai dilaksanakan (utang). 
 

e. Pembiayaan kegiatan jangka panjang (multi years) yang dapat 
menimbulkan utang. 

 

f. Pembiayaan   kegiatan   yang   dilaksanakan   tanpa   melalui 
mekanisme / tahapan yang telah ditetapkan. 

 

g. Pembiayaan kegiatan yang tenaga kerjanya bukan merupakan 
penduduk tetap / berdomisili di kampung, kecuali tenaga ahli 
/ teknis yang tidak dimiliki di kampung tersebut (diputuskan 
dalam musyawarah). 

 

h.  Pembiayaan kegiatan yang mempekerjakan di bawah usia kerja. 

i.   Pembiayaan kegiatan politik praktis / partai politik. 

j. Pembangunan / rehabilitasi dan perawatan bangunan tempat 
tinggal baik rumah pribadi maupun rumah dinas. 

 

k.  Pembelian  chainsaw  (kecuali  inventaris  kampung),  senjata, 

bahan peledak, asbes dan bahan-bahan lain yang merusak 
lingkungan. 

 

l. Pembelian  peralatan  dan  perlengkapan  yang  dipergunakan 

secara perseorangan. 
 
 

Bagian Kelima 

Pembiayaan Kampung 

 
Pasal 18 

 

(4) Pembiayaan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
ayat (1) huruf c, merupakan semua penerimaan   yang perlu 
dibayar kembali dan/atau pengeluaran  yang akan diterima 

kembali, baik  pada  tahun  anggaran  yang  bersangkutan 
maupun pada tahun anggaran berikutnya
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(5) Pembiayaan kampung sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri 
atas kelompok : 

a.  Penerimaan pembiayaan. 

b.  Pengeluaran pembiayaan. 
 

 

Pasal 19 
 

(1)   Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
18 ayat (2) huruf a, meliputi : 

a.  Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. 

b.  Pencairan Dana Cadangan. 

c. Hasil  penjualan  kekayaan  kampung  yang  dipisahkan 

kecuali tanah dan bangunan. 
 

(2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling 
sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap 

belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang 
belum selesai atau lanjutan. 

 

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana 

cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan 
pembiayaan dalam APB-K. 

 

(4) Hasil    penjualan    kekayaan    kampung    yang    dipisahkan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dicatat dalam 
penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan kampung 

yang dipisahkan. 

 
Pasal 20 

 

(1)   Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

18 ayat (2) huruf b, terdiri dari : 

a.  Pembentukan Dana Cadangan. 

b.  Penyertaan Modal Kampung. 

(2) Pembentukan  dana  cadangan  sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a dilakukan untuk mendanai kegiatan yang 
penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 

1 (satu) tahun anggaran. 
 

(3) Pembentukan  dana  cadangan  sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), dilakukan dengan ketentuan : 

a. Ditetapkan dengan Peraturan Kampung, yang paling sedikit 
memuat : 

1.  Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan. 

2. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana 
cadangan. 

3. Besaran  dan  rincian  tahunan  dana  cadangan  yang 
harus dianggarkan. 

4.  Sumber dana cadangan. 

5.  Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. 

b. Bersumber dari penyisihan atas penerimaan kampung, 

kecuali dari   penerimaan   yang   penggunaannya   telah 
ditentukan secara    khusus    berdasarkan    peraturan 

perundangundangan.
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c. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir 
masa jabatan kepala Kampung. 

 

(4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan 
pemerintah Kampung yang diinvestasikan dalam BUM-Kamp 
dan/atau BUM-Kamp    Bersama    untuk    meningkatkan 

pendapatan Kampung atau pelayanan kepada masyarakat. 
 

(5) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (4), dilakukan 
dengan ketentuan : 

a. Merupakan  kekayaan  Kampung  yang  dipisahkan  yang 

dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB-K, 
dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat 

dijual. 

b. Melalui   proses   analisis   kelayakan   sesuai   ketentuan 

perundang-undangan yang ditetapkan dengan Peraturan 
Kampung tentang Penyertaan Modal BUM-Kamp. 

c.  Memperhatikan ketentuan indikator penyertaan modal yang 
dapat disertakan    dan    indikator    analisa    kelayakan 
penyertaan modal yaitu adanya ketersediaan anggaran yang 

dapat digunakan untuk penyertaan modal pada BUM-Kamp 
sesuai  ketentuan      peraturan      perundangundangan, 

meliputi : 

1.  Adanya Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa 
yang paling sedikit mengatur tentang : 

a) Organisasi pengelola BUM-Kamp dan/atau struktur 
organisasi BUM-Kamp. 

b)  Modal usaha BUM-Kamp. 

c)  Jenis usaha BUM-Kamp. 

d) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM- 

Kamp dan pengisian calon pengurus BUM-Kamp. 

2.  Adanya  kajian  mengenai  proyeksi  pendapatan,  biaya 

operasional, dan keuntungan BUM-Kamp. 

3.  Adanya Peraturan Kampung tentang Penyertaan Modal 
BUM-Kamp yang paling sedikit mengatur tentang: 

a)  Tujuan penyertaan modal. 

b)  Jumlah modal yang disertakan. 

c)  Hak dan kewajiban. 

d)  Pembagian keuntungan. 
 

 
 

BAB V 
PENGELOLAAN 

 
Pasal 21 

 

Pengelolaan keuangan Kampung meliputi : 
 

a.  Perencanaan. 

b.  Pelaksanaan. 

c.  Penatausahaan. 

d.  Pelaporan.dan 

e.  Pertanggungjawaban.
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Pasal 22 
 

(1) Pengelolaan   keuangan   Kampung   sebagaimana   dimaksud 
dalam Pasal 21 dilakukan dengan Basis Kas. 

 

(2) Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan 
dari rekening kas Kampung. 

 

(3) Pengelolaan  keuangan  Kampung  dapat  dilakukan  dengan 

menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian 
Dalam Negeri. 

 
 

Bagian Kesatu 
Perencanaan Pengelolaan Keuangan 

 
Pasal 23 

 

(1) Perencanaan  pengelolaan  keuangan  Kampung  merupakan 
perencanaan penerimaan   dan   pengeluaran   pemerintahan 

Kampung pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan 
dalam APB-K. 

 

(2) Sekretaris Kampung     mengkoordinasikan     penyusunan 
 rancangan APB-K  berdasarkan  RKP-K  tahun  berkenaan 

dan   pedoman   penyusunan   APB-K   yang   diatur   dengan 
Peraturan Bupati Kaimana tentang Pedoman Penyusunan APB- 
K  di  Kabupaten  Kaimana  Tahun  Anggaran  2020,  yang 

memuat : 

a. Sinkronisasi  kebijakan  pemerintah  kabupaten  Kaimana 

dengan kewenangan Kampung dan RKP-K. 

b.  Prinsip penyusunan APB-K. 

c.  Kebijakan penyusunan APB-K. 

d.  Teknis penyusunan APB-K. 

e.  Struktur penyusunan APB-K. 

f.   Hal khusus lainnya. 

(3) Rancangan    APB-K  yang  telah  disusun  merupakan  bahan 
penyusunan rancangan Peraturan Kampung tentang APB-K. 

 
 

Bagian Kedua 
Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan 

 
Pasal 24 

 

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran kampung dalam rangka 
pelaksanaan kewenangan  kampung  dilaksanakan  melalui 

rekening kas kampung yang specimentnya ditanda tangani oleh 
3 (tiga) unsur yaitu : 

a. Kepala Kampung, 

b. Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan Kampung. 

c.  Kepala  Seksi  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Kampung 

tingkat Distrik. 
 

(2) Semua penerimaan dan pengeluaran kampung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tersebut harus didukung oleh bukti 

yang lengkap dan sah.



- 27 -  

 

 

(3) Pemerintah kampung dilarang melakukan pungutan sebagai 
penerimaan kampung selain yang ditetapkan dalam peraturan 
kampung dan/atau peraturan yang lebih tinggi. 

 

(4) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APB-K merupakan 
batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja. 

 

(5) Pengeluaran kampung yang mengakibatkan beban APB-K tidak 
dapat dilakukan  sebelum  rancangan  peraturan  kampung 

tentang APB-K ditetapkan menjadi peraturan kampung. 
 

(6) Pengeluaran kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat 

yaitu Insentif Aparat Kampung. 
 

(7) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja 
jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak 
cukup tersedia dalam APB-K. 

 

(8) Kepala Kampung dilarang melakukan pengeluaran atas beban 
anggaran kampung   untuk   tujuan   lain   dari   yang   telah 
ditetapkan dalam APB-K. 

 

(9)   Kegiatan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Teknis Kegiatan 
(TPTK) berdasarkan klasifikasi kelompok belanja. 

 

(10) Pengadaan  barang  dan  jasa  pada  pelaksanaan  kegiatan 

dilaksanakan oleh Tim Pengadaan Barang dan Jasa Kampung 
(TPBJ-K) berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

 

(11) Pengeluaran belanja kampung menggunakan prinsip hemat, 

tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 25 

 

(1) Nomor rekening kas Kampung sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 22 ayat (1) dilaporkan kepala Kampung kepada Bupati 
Kaimana melalui   Dinas   Pemberdayaan   Masyarakat   dan 

Kampung. 
 

(2) Bupati  melaporkan  daftar  nomor  rekening  kas  Kampung 
kepada Gubernur Papua Barat dengan tembusan Menteri 
Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan 

Desa. 
 

(3) Laporan  sebagaimana  dimaksud  ayat  (2)  digunakan  untuk 
pengendalian penyaluran dana transfer. 

 

(4) Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan Kampung dapat 
menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi 

kebutuhan operasional pemerintah Kampung. 

 
Paragraf 1 

Rencana Pelaksanaan Anggaran Kegiatan 
 

Pasal 26 
 

(1) Kepala   Kampung   memerintahkan   Tim   Pelaksana   Teknis 

Kegiatan (TPTK-K) sesuai tugasnya menyusun DPA-K paling 
lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Kampung tentang 

APB-K dan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran 
APB-K ditetapkan.
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(2)   DPA sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas: 

a.  Rencana Kegiatan dan Anggaran Kampung. 

b.  Rencana Kerja Kegiatan Kampung. 

c.  Rencana Anggaran Biaya. 
 

(3) Rencana   Kegiatan   dan   Anggaran  Kampung  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a merinci setiap kegiatan, 

anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk 
kegiatan yang telah dianggarkan 

 

(4) Rencana  Kerja  Kegiatan  Kampung  sebagaimana  dimaksud 

pada ayat (2) huruf b merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, 
waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, 
dan tim yang melaksanakan kegiatan. 

 

(5) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf c merinci satuan harga untuk setiap kegiatan 
berdasarkan standar   harga   satuan   barang   dan   jasa 

sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Kaimana tentang 
Standar Harga   Satuan   Barang   dan   Jasa   Kampung   di 
Kabupaten Kaimana. 

 

(6) TPTK menyerahkan rancangan DPA-K kepada Kepala Kampung 
melalui Sekretaris Kampung paling lama 6 (enam) hari kerja 

setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
 

(7) Rincian Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Kampung selaku PTPK-K dan 

disetujui oleh Kepala Kampung. 
 

(8) Verifikasi  Rincian  Anggaran  dan  Biaya  (RAB)  sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk meneliti kesesuaian 
Rincian Anggaran dan Biaya (RAB) dengan APB-K. 

 

(9) Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang telah disahkan oleh Kepala 

Kampung, dijadikan dasar dalam pelaksanaan kegiatan dan 
pembiayaan oleh   Pelaksana   Kegiatan   setelah   mendapat 
pengesahan dari Kepala Distrik melalui Kepala Seksi 

Pemberdayaan Masyarakat tingkat Distrik. 

 
Pasal 27 

 

(1) Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Kampung tentang APB- 
K dan/atau perubahan Peraturan Kepala Kampung tentang 

Penjabaran APB-K yang menyebabkan terjadinya perubahan 
anggaran dan/atau terjadi perubahan kegiatan, Kepala 

Kampung menugaskan TPTK untuk menyusun rancangan 
DPPA-K. 

 

(2)   DPPA-K sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas : 

a.  Rencana Kegiatan dan Anggaran Kampung Perubahan. 

b.  Rencana Anggaran Biaya Perubahan. 

(3) TPTK   menyerahkan   rancangan   DPPA-K   kepada   Kepala 
Kampung melalui Sekretaris Kampung paling lama 6 (enam) 

hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud ayat( 1). 
 

(4) Sekretaris Kampung melakukan verifikasi rancangan DPPA-K 
paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak TPTK menyerahkan 

DPPA-K. 
 

(5) Kepala Kampung menyetujui rancangan DPPA-K yang telah 
diverifikasi oleh Sekretaris Kampung.
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Pasal 28 
 

(1) Kepala   Urusan   Keuangan   dan   Perencanaan   Kampung 
menyusun rancangan RAK-K berdasarkan DPA-K yang telah 

disetujui kepala Kampung. 
 

(2) Rancangan  RAK-K  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) 
disampaikan kepada  kepala  Kampung  melalui  Sekretaris 
Kampung. 

 

(3) Sekretaris Kampung melakukan verifikasi terhadap rancangan 
RAK-K yang diajukan Kepala Urusan Keuangan dan 
Perencanaan Kampung. 

 

(4) Kepala  Kampung  menyetujui  rancangan  RAK-K  yang  telah 

diverifikasi Sekretaris Kampung. 
 

Pasal 29 
 

RAK-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 memuat arus kas 
masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan 

dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan 
DPA-K yang telah disahkan oleh kepala Kampung. 

 
Pasal 30 

 

(1) Arus  kas  masuk  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  29 

memuat semua  pendapatan  Kampung  yang  berasal  dari 
Pendapatan Asli Kampung, transfer dan pendapatan lain. 

 

(2)   Setiap  pendapatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) 

didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. 

 
Pasal 31 

 

(1) Arus  kas  keluar  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  29 

memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB-K. 
 

(2)   Setiap  pengeluaran  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) 
didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. 

 

(3) Bukti   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2)   mendapat 
persetujuan kepala    Kampung    dan    kepala    Kampung 
bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari 

penggunaan bukti tersebut. 
 

(4) TPTK  bertanggung  jawab  terhadap  tindakan  pengeluaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 

(5) TPTK menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat 

semua pengeluaran   anggaran   kegiatan   sesuai   dengan 
tugasnya. 

 
Paragraf 2 

Rencana Penggunaan Dana 
 

Pasal 32 
 

(1) RAB yang yang telah diverifikasi dan  disetujui oleh Kepala 
Kampung serta disahkan oleh Kepala Seksi Pemberdayaan dan 

Masyarakat tingkat   Distrik,   TPTK   menyusun   Rencana 
Penggunaan Dana (RPD) berdasarkan RAK-K. 

 

(2) RPD kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 

dengan berpedoman pada Rincian Anggaran dan Biaya (RAB) 
kegiatan.
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(3) RPD sebagaimana dimaksud pada  ayat  (2) diverifikasi oleh 
Sekretaris Kampung PPK-K untuk meneliti kesesuaian RPD 
dengan RAB. 

 

(4) RPD  yang  telah  diverifikasi,  dijadikan  dasar  dalam  proses 
pencairan dana pelaksanaan kegiatan berdasarkan tahapan 

dan penjadwalan kegiatan pada RAK-K. 

 
Paragraf 3 

Standar Harga Satuan 
 

Pasal 33 
 

(1) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 

ayat (5) merupakan harga satuan tertinggi setiap unit barang 
dan jasa   yang   berlaku   di   Kabupaten   Kaimana   yang 

dipergunakan dalam penyusunan Rincian Anggaran dan Biaya 
(RAB) dan pelaksanaan kegiatan. 

 

(2) Standar  harga  satuan  mengacu  pada  prinsip  hemat,  tidak 
mewah, efisien, terarah dan terkendali. 

 

(3) Standar harga barang dan jasa di Kampung berpedoman pada 

Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Kampung yang 
ditetapkan oleh   Pemerintah   Kabupaten   Kaimana   dalam 
Peraturan Bupati Kaimana. 

 

(4) Penggunan  standar  harga  satuan  setiap  barang  dan  jasa 

diberlakukan sama pada seluruh kampung kecuali pada biaya 
transportasi yang disesuaikan dengan jarak tempuh. 

 
Paragraf 4 

Mekanisme Penyaluran Dana 

 
Pasal 34 

 

(1) Pemerintah Kabupaten Kaimana menyalurkan dana kepada 
Pemerintah Kampung yang merupakan sumber pendapatan 
kelompok dana transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

ayat (2) dan Pasal 11. 
 

(2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Pengeluaran 

Pemerintah Kabupaten Kaimana ke Rekening Kas Kampung. 
 

(3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
secara terpisah dan bertahap berdasarkan sumber alokasi pada 

tahun anggaran berjalan, terdiri dari : 

a.  Dana Desa, dengan ketentuan : 

1) Tahap  I  sebesar  40%  (empat  puluh  per  seratus), 

disalurkan setiap bulan dalam kurun waktu 3 (bulan) 

secara serentak   kepada   seluruh   Kampung   yang 
diprioritaskan untuk pemberian Bantuan Langsung 

Tunai (BLT) Kampung bagi keluarga miskin, meliputi : 

a) Bulan Pertama sebesar 15% (lima belas persen) dari 

pagu dana desa yang diterima setiap kampung 
dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan 

Peraturan Kepala Kampung mengani Penetapan 
Keluarga Miskin Penerima BLT Kampung.
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b) Bulan Kedua sebesar 15% (lima belas persen) dari 
pagu dana desa yang diterima setiap kampung 
dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan 

Laporan Realisasi Penyaluran BLT Kampung Bulan 
Pertama. 

c) Bulan  Ketiga  sebesar  10%  (sepuluh  persen)  dari 

pagu dana desa yang diterima setiap kampung 
dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan 
Laporan Realisasi Penyaluran BLT Kampung Bulan 

Pertama.. 

2) Tahap  II  sebesar  40%  (empat  puluh  per  seratus), 

dilakukan setelah  Kepala  Kampung  menyampaikan 
Laporan Pertanggungjawaban APB-K Tahun Anggaran 

2019     kepada     Bupati     melalui     Kepala     Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. 

3) Tahap  III  sebesar  20%  (dua  puluh  per  seratus), 

dilakukan setelah penggunaaan Dana Tahap I minimal 

telah mencapai  80%  (delapan  puluh  per  seratus) 
berdasarkan hasil Laporan Penggunaan Dana yang 

disampaikan oleh Pemerintah Kampung. 

b.  Alokasi Dana Kampung, dengan ketentuan : 

1) Pembagian Tahapan Penyaluran dilakukan setelah Pagu 

Total Alokasi    Dana    Kampung    dikurangi    Pagu 
Penghasilan Tetap Aparat Kampung dan Iuran Jaminan 

Sosial Aparat Kampung. 

2) Tahap  I  sebesar  60%  (enam  puluh  per  seratus), 
dilakukan secara serentak kepada seluruh Kampung. 

3) Tahap  II  sebesar  40%  (empat  puluh  per  seratus), 
dilakukan setelah penggunaaan Dana Tahap I minimal 
telah mencapai  80%  (delapan  puluh  per  seratus) 

berdasarkan hasil Laporan Penggunaan Dana yang 
disampaikan oleh Pemerintah Kampung. 

c. Bagian  Hasil  Pajak  dan  Retribusi  Daerah,  penyaluran 

dilakuan secara menyeluruh sebesar 100% (seratus per 

seratus) bersamaan  dengan  penyaluran  Alokasi  Dana 
Kampung Tahap II. 

d. Apabila berdasarkan hasil Laporan Penggunaan Dana 

ditemukan kesalahan dalam pengelolaan dan penggunaan 
dana, maka penyaluran dana tahap berikutnya tidak akan 

dilaksanakan hingga dilakukan perbaikan sesuai ketentuan 
yang berlaku. 

 

(4) Penyaluran  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  dapat 
dilaksanakan berdasarkan permohonan penyaluran dana yang 
diajukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung 

kepada Bupati Kaimana melalui Badan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah. 

 

(5) Permohonan penyaluran dana sebagaimana dimaksud ayat (4), 
dapat dilakukan dengan ketentuan : 

a.  Telah ditetapkannya Peraturan Kampung tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Kampung (APB-K). 

b.  Pengajuan permohonan penyaluran dana dari Pemerintah 

Kampung yang diajukan oleh Kepala Kampung dengan 
persetujuan Kepala Distrik.



- 32 -  

 

 

c. Pada  penyaluran  dana  pada  tahap  berikutnya,  dapat 
dilakukan dengan ketentuan : 

1) Penyaluran   dana   dilakukan   berdasarkan   sumber 

alokasi dana. 

2)  Penggunaan dana tahap sebelumnya telah mencapai 
80% (delapan puluh persen) yang dibuktikan dengan 
Laporan   Realisasi   Anggaran   dan   Fotocopy   Buku 

Rekening. 

3) Alokasi dana yang terdapat pada rekening kas kampung 

tidak mencukupi   untuk   melakukan   pembiayaan 
kegiatan selanjutnya yang dibuktikan dengan Rencana 

Penggunaan Dana (RPD) Kegiatan. 

4) Berdasarkan      hasil      verifikasi      Kepala      Seksi 

Pemberdayaan dan Masyarakat tingkat Distrik pada 
Laporan Penggunan Dana tahap sebelumnya tidak 

terdapat permasalahan    dalam    pengelolaan    dan 
penggunaan dana. 

d.  Batas akhir penyaluran dana kepada Pemerintah Kampung 

dilaksanakan pada tanggal 30 November tahun anggaran 
berjalan. 

 

(6) Pengajuan    permohonan    penyaluran    dana    sebagaimana 
dimaksud pada   ayat   (5)   huruf   b,   dilakukan   dengan 

ketentuan : 

a. Permohonan   penyaluran   dana   diajukan   oleh   Kepala 

Kampung kepada Bupati Kaimana melalui Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat   dan   Kampung   Kabupaten 
Kaimana. 

b. Pengajuan permohonan penyaluran dana oleh Kepala 
Kampung dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan 

dari Kepala Distrik. 

c.  Pengajukan permohonan penyaluran dana dilakukan oleh 

Kepala Kampung dengan melampirkan : 

1)  Rekomendasi Persetujuan Penyaluran Dana dari Kepala 

Distrik. 

2) Peraturan  Kampung  tentang  Kewenangan  Kampung 

berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal 

berskala Kampung. 

3)  Peraturan Kampung tentang Rencana Kerja Pemerintah 
Kampung (RKP-K). 

4)  Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Kampung (APB-K). 

5)  Peraturan    Kepala    Kampung    tentang    Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB-K). 

6)  Keputusan    Kepala    Kampung    tentang    Penetapan 

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung. 

7)  Keputusan  Kepala  Kampung  tentang  Penetapan Tim 

Pelaksana Teknis Kegiatan Kampung. 

8)  Salinan Fotocopy Buku Rekening Kas Kampung. 

9)  Dokumen Pelaksana Anggaran Kampung (DPA-K). 

10) Rekapitulasi   Penggunan   Dana   tahap   sebelumnya, 

khusus pengajuan penyaluran dana tahap berikutnya.
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11) Rincian Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan. 

12) Rencana Penggunaan Dana (RPD) Kegiatan yang akan 

dilaksanakan. 

13) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). 

d. Khusus  pengajukan  permohonan  penyaluran  dana 
Penghasilan Tetap    Perangkat    Kampung    dilakukan 

berdasarkan ketentuan pada Peraturan Bupati Kaimana 
tentang Penghasilan Tetap bagi Kepala Kampung dan 

Perangkat Perintah Kampung, Tunjangan bagi Anggota 
Badan   Permusyawaratan  Kampung,  Insentif  Perangkat 
Kewilayahan Kampung serta Penghasilan Lain yang Sah dan

 Tunjangan    Jaminan    Sosial    bagi    Perangkat 
Pemerintahan Kampung di Kabupaten. 

 
Paragraf 5 

Mekanisme Pencairan Dana 

 
Pasal 35 

 

(1) Pencairan dana kampung dilakukan berdasarkan APB-K dan 
sesuai kebutuhan pembiayaan dan kegiatan pada DPA-K dan 

RAB yang diajukan berdasarkan RPD. 
 

(2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari 
Rekening Kas  Kampung  pada  Bank  yang  telah  ditunjuk 

dilakukan oleh  Kepala  Urusan  Keuangan dan Perencanaan 
Kampung dan didampingi oleh Kepala Kampung dan Kepala 
Seksi Pemberdayaan dan Masyarakat tingkat Distrik. 

 

(3) Pencairan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan 
dengan ketentuan : 

a. Pencairan dilakukan berdasarkan Rincian Anggaran dan 

Biaya, Rencana Penggunaan Dana dan Rincian Penerima 
Insentif Perangkat  Kampung,  dengan  tahapan  sebagai 

berikut : 

1) TPTK   mengajukan   Surat   Permohonan   Pembiayaan 

Kegiatan  (SPPK)  berdasarkan  rincian  pada RAB dan 
penjadwalan pada RAK-K kepada Kepala Kampung guna 

mendapat persetujuan melalui Sekretaris Kampung 
selaku Koordinator PPK-K untuk diverifikasi. 

2) RPD untuk  kegiatan  yang  seluruhnya dilaksanakan 

melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah 

barang/jasa diterima, dilampiri dengan : 

a)  Pernyataan tanggung jawab belanja. 

b)  Bukti penerimaan barang/jasa ditempat. 

3) Pada kegiatan peningkatan kapasitas yang berdasarkan 

ketentuan penyediaan barang dan atau jasanya dapat 

dilakukan secara langsung oleh TPTK dan jangka waktu 
pelaksanaan  kegiatan  tidak  melebihi  batas  waktu 

penggunaan dana,  maka  TPTK  dapat  mengajukan 
pencairan dana secara keseluruhan 100% (seratus per 
seratus) kepada Kepala Kampung. 

4) Pada    kegiatan    infrastruktur    yang    berdasarkan 

ketentuan penyediaan barang dan atau jasanya dapat 
dilakukan secara langsung oleh TPTK dan jangka waktu 
pelaksanaan kegiatan     melebihi     batas     waktu 

penggunaan dana, maka untuk mendukung kelancaran
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pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara Swakelola, 
TPTK dapat mengajukan pencairan dana kepada Kepala 
Kampung yang terbagi dalam tiga tahap yaitu: 

a) Tahap  pertama  senilai  50%  (lima  puluh  persen) 
merupakan uang dimuka dari nilai pekerjaan untuk 

membiayai persiapan pelaksanaan kegiatan. 

b) Tahap  kedua  senilai  40%  (empat  puluh  persen) 

setelah TPTK   mempertanggungjawabkan   100% 
(seratus persen) dari nilai uang dimuka yang telah 

dipergunakan. 

c) Tahap ketiga senilai 10% (sepuluh persen) setelah 

TPTK mempertanggungjawabkan 100% (seratus 

persen) dari nilai uang yang diminta pada tahap 
kedua yang telah dipergunakan. 

5) Verifikasi     Rencana     Penggunaan     Dana     (RPD) 

sebagaimana dimaksud   pada   angka   1)   sekretaris 
Kampung berkewajiban untuk : 

a)  Meneliti kelengkapan RPD yang diajukan oleh TPTK. 

b)  Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban 
APB-K yang tercantum dalam RPD. 

c) Menguji     ketersedian     dana     untuk    kegiatan 

dimaksud. 

d) Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh 

TPTK apabila tidak memenuhi persyaratan yang 
ditetapkan. 

6) Setelah   diverifikasi   dengan   melakukan   pengujian 

terhadap bukti penggunaan dana dan hasil pelaksanaan 

kegiatan  oleh  TPTK,  Kepala Kampung mengeluarkan 
Surat Permohonan    Pembayaran    (SPP)    dengan 
melampirkan : 

a)  RPD yang akan diajukan. 

b)  LPD pada proses pencairan sebelumnya. 

c) Bukti setoran sisa dana kegiatan bulan sebelumnya 

pada rekening     kas     kampung,     khususnya 
penggunaan dana yang belum habis terpakai pada 
pencairan sebelumnya. 

7) Kepala Kampung mengajukan permohonan persetujuan 

pencairan dana kepada Kepala Distrik melalui Kepala 
Seksi Pemberdayaan dan Masyarakat tingkat Distrik 
untuk dilakukan verifikasi. 

8) Verifikasi    Surat    Permohonan    Pembayaran    (SPP) 
sebagaimana dimaksud pada angka 6) bertujuan untuk 
meneliti kesesuaian bukti hasil pelaksanaan kegiatan 

dengan APB-K. 

9) Setelah  diverifikasi  oleh  Kepala  Seksi  Pemberdayaan 

dan Masyarakat tingkat Distrik, Kepala Distrik selaku 
Pengendali  Pengelolaan      Keuangan      Kampung 

mengeluarkan Surat Persetujuan Pencairan Dana yang 
tujukan kepada Bupati Kaimana melalui Kepala Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten 
Kaimana untuk   memperoleh   Surat   Rekomendasi 
Pencairan Dana.
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10) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung 
Kabupaten  Kaimana   melalui   melakukan   verifikasi 
terhadap kelengkapan     administrasi     pengajuan 

pencairan dana. 

11) Verifikasi  sebagaimana  dimaksud  pada  angka  10) 

bertujuan untuk   meneliti   kesesuaian   bukti   hasil 

pelaksanaan kegiatan dan kebutuhan dana kegiatan 
yang diajukan dengan APB-K. 

12) Setelah  diverifikasi,  Bupati  Kaimana  melalui  Kepala 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung selaku 
Pembina Pengelolaan       Keuangan       Kampung 

mengeluarkan Surat     Rekomendasi     Persetujuan 
Pencairan Dana. 

b.  Pencairan  dana  pada  jenis  belanja  barang  dan  belanja 

modal yang penyediaanya melalui pihak penyedia barang 
dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKK ke 

Rekening Penyedia    Barang    dengan    memperhatikan 
ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati 
tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Kampung di 

Kabupaten Kaimana. 

c. Pencairan dana pada jenis belanja pegawai dan belanja jasa 

dilakukan dengan cari penarikan tunai yang disesuaikan 
dengan kebutuhan untuk pembiayaan kegiatan dalam 

jangka waktu paling lama selama 1 (satu) bulan terhitung 
sejak proses pencairan dana dari rekening kas Kampung di 
Bank. 

d.  Proses pencairan dana berikutnya sebelum batas waktu 
penggunaan dana  dapat  dilakukan  dengan  ketentuan 

penggunaan dana pada pencairan sebelumnya telah habis 
terpakai atau  penggunaan  dana  telah  mencapai  90% 
(sembilan puluh persen) yang dibuktikan dalam Laporan 

Penggunan Dana. 

e. Proses  pencairan  dana  berikutnya  setelah  batas  waktu 

penggunaan dana dapat dilakukan meski terdapat sisa dana

 yang  belum  dipergunakan  pada  kas  keuangan 
kampung dengan ketentuan sisa dana tersebut disetor 
kembali ke dalam rekening kas kampung yang dibuktikan 

dengan bukti setoran dalam Laporan Penggunan Dana. 

f. Sisa  dana  kegiatan  yang  disetor  kembali  sebagaimana 

dimaksud dalam huruf d, dapat dicairkan kembali pada 
proses pencairan     berikutnya     dengan     ketentuan 

dimasukkan dalam rencana penggunaan dana pada proses 
pencairan berikutnya. 

g. Pada  pencairan  dana  berikutnya,  dapat  dilaksanakan 
apabila berdasarkan hasil verifikasi Laporan Penggunan 

Dana pencairan sebelumnya tidak terdapat permasalahan 
dalam pengelolaan dan penggunaan dana. 

h. Pencairan dana di Bank hanya dapat dilakukan oleh 
penandatanganan specimen sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 22 ayat (1), dengan melampirkan : 

1)  Surat   Rekomendasi   Pencairan   Dana   dari   Bupati 
Kaimana. 

2)  Penandatanganan   Slip   Penarikan   sesuai   dengan 

Speciment yang telah ditetapkan.
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(4) Pencairan   dana   yang   dilakukan   di   Bank   sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) selanjutnya Kepala Urusan Keuangan 
dan Perencanaan     Kampung     melakukan     pencatatan 

pemasukan. 
 

(5) Kepala   Urusan   Keuangan   dan   Perencanaan   Kampung 
melakukan pembayaran sesuai RPD yang disaksikan oleh TPTK. 

 

(6)   Bukti pembayaran dianggap syah setelah ada persetujuan dari 
Sekretaris Kampung selaku Koordinator PPK Kampung. 

 

(7) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (5) 

selanjutnya Kepala   Urusan   Keuangan   dan   Perencanaan 
Kampung melakukan pencatatan pengeluaran. 

 

(8) TPTK bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang 

menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan 
mempergunakan buku   pembantu   kas   kegiatan   sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di kampung. 

 

(9) TPTK wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan 
kegiatan dan anggaran kepada Kepala Kampung paling lambat 
7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai 

 
Paragraf 6 

Pencairan Dana Tak Terduga 
 

Pasal 36 
 

(1) TPTK menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak 
terduga yang diusulkan kepada kepala Kampung melalui 

sekretaris Kampung. 
 

(2) Sekretaris Kampung melakukan verifikasi terhadap RAB yang 
diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 

(3) Kepala Kampung melalui surat keputusan kepala Kampung 

menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja  tak 
terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris 

Kampung. 
 

(4) Kepala Kampung melaporkan pengeluaran anggaran belanja 

tak terduga kepada Bupati Kaimana paling lama 1 (satu) bulan 
sejak keputusan kepala Kampung ditetapkan. 

 
Paragraf 7 

Kewajiban Perpajakan 

 
Pasal 37 

 

(1) Setiap pengeluaran kas Kampung yang menyebabkan beban 
atas anggaran Belanja Kampung dikenakan pajak sesuai 

dengan ketentuan    peraturan    perundangan    mengenai 
perpajakan yang berlaku. 

(2) Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan Kampung sebagai 
wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap 

pengeluaran kas Kampung  sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1). 

(3) Pemotongan  pajak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) 
meliputi pengeluaran   kas   Kampung  atas  beban  belanja 
pegawai, barang/jasa, dan modal berupa pajak penghasilan 

(PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN).
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(4) Kepala   Urusan   Keuangan   dan   Perencanaan   Kampung 
kampung wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang 
dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan, dengan ketentuan : 

a. Pajak   Penghasilan   (PPh)   Pasal   21   atas   pembayaran 

honorarium. 

b.  Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas belanja barang (misalnya : 

material / bahan bangunan, konsumsi : air mineral / snack 

/ nasi kotak, ATK, dan Fotocopy) untuk nilai pembayaran 
diatas  Rp.  2.000.000,-  (dua  juta  rupiah) termasuk PPN 
dikenakan pajak sebesar 1,5% (satu koma lima persen). 

c. PPh   Pasal   23   atas   Belanja   Jasa   (misalnya   :   Sewa 
Kendaraan/peralatan, servis/perbaikan   peralatan,  jasa 
catering) dikenakan pajak sebesar 2% (dua persen). 

d.  Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Belanja Barang dan 

Jasa untuk dilai pembayaran diatas Rp. 1.000.000,- (satu 
juta rupiah) dikenakan pajak sebesar sebesar 10% (sepuluh 

persen). 
 

(5) PPh dan PPN sebagaimana dimaksud  huruf a, b, c dan d 
dipungut oleh Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan 
Kampung pada saat pembayaran, selanjutnya disetor dengan 

menggunakan Surat    Setoran    Pajak    (SSP)    ke    Bank 
Persepsi/Kantor Pos dan dilaporkan ke Kantor Pelayan Pajak 

tempat Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan Kampung 
Kampung terdaftar paling lambat akhir bulan berikutnya 

 
Paragraf 8 

Pengadaan Barang dan Jasa 
 

Pasal 38 
 

(1) Penyediaan   barang   /   jasa   dalam   pelaksanaan   kegiatan 
dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu : 

a. Penyediaan   barang   /   jasa   secara    swakelola   oleh 

masyarakat. 

b.  Penyediaan barang / jasa melalui penyedia barang / jasa. 
 

(2) Penyediaan  barang  /  jasa  secara  swakelola  sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dimana barang / jasa 
disediakan langsung oleh masyarakat selaku pemanfaat hasil 
kegiatan. 

 

(3) Penyediaan   barang   /   jasa   yang   dilaksanakan   melalui 
mekanisme Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan mekanisme : 

a. pengadaan barang / jasa dengan ketentuan barang / jasa 
yang dibutuhkan  tidak  tersedia  /  tidak  dimiliki  oleh 

masyarakat. 

b. pengadaan barang / jasa hanya dilakukan dengan penyedia 
barang / jasa tanpa melalui pihak ketiga selaku perantara 

penyedia barang / jasa. 
 

(4)   Pengadaan barang / jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilaksanakan dengan 2 (dua) cara yaitu :
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a. Pengadaan  barang  /  jasa   yang  dilaksanakan  secara 
langsung oleh TPTK yaitu melakukan penyediaan langsung 
di 1   (satu)   penyedia   barang   /   jasa  melalui   proses 

peninjauan pada minimal 2 (dua) penyedia barang / jasa 
guna perbandingan harga dan kualitas minimal pada 2 

(dua) penyedia barang / jasa dengan ketentuan nilai barang 
/ jasa yang dibutukan dalam kegiatan. 

b. Pengadaan barang / jasa yang dilaksanakan oleh Tim 

Pengadaan Barang dan Jasa Kampung (TPBJ-K) yaitu 
melakukan kerja sama dengan penyedia barang / jasa 
dengan ketentuan : 

1)  Penunjukan langsung kepada 1 (satu) penyedia barang 
/ jasa yang dilakukan melalui proses penawaran pada 
minimal 2 (dua) penyedia barang / jasa guna 

perbandingan harga dan kualitas, apabila nilai barang / 
jasa yang dibutuhkan dalam kegiatan. 

2) Pelelangan secara terbuka kepada beberapa penyedia 
barang / jasa yang dilakukan melalui proses penawaran 

dengan menghadirkan minimal 2 (dua) penyedia barang 

/ jasa, apabila pengadaan barang memerlukan standar 
dan spesifikasi khusus yang tidak dimiliki oleh 

Kampung. 
 

(5) Hasil peninjauan, penawaran dan pelelangan penyedia barang 
dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan 

kepada masyarakat secara terbuka melalui papan informasi di 
kampung dan dilaporkan pada Kepala Kampung. 

 

(6) Pelaksanaan pengadaan barang / jasa oleh penyedia barang / 

jasa dapat mulai dilaksanakan setelah diverifikasi oleh Kepala 
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung tingkat Distrik. 

 

(7) TPBJ-K dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dan 

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung, yang terdiri 
dari : 

 

a. Ketua               : Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum 
 

 

b. 

 

 

Sekretaris        : 

Kampung 

Sekretaris Bamuskam 

 

c. Anggota           : 1) Kader     Pemberdayaan Masyarakat 
Kampung 

2) Tokoh Perempuan Kampung 

3) Tokoh Masyarakat Kampung 
 

(8) Hasil pengadaan barang / jasa dilakukan pemeriksaan oleh 
Pemeriksa Barang dan Jasa Kampung (PBJ-K) yang dijabat oleh 

Ketua Bamuskam. 
 

(9) Pengadaan   barang   dan   jasa   di   Kampung   dilaksanakan 
berdasarkan ketentuan dan mekenisme yang diatur dengan 

Peraturan Bupati   Kaimana   tentang  Pedoman  Pengadaan 
Barang dan Jasa Kampung di Kabupaten. 

 
Paragraf 9 

Perjalanan Dinas 

 
Pasal 39 

 

(1) Pelaksanaan   tugas   perangkat   kampung   diluar   wilayah 
kampung dapat   diberikan   biaya   perjalanan   dinas   yang
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bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung 
(APB-K). 

 

(2)   Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat diberikan dengan ketentuan : 

a. Melaksanakan  tugas  kedinasan  yang  jelas maksud dan 
tujuannya, antara lain : 

1)  Tugas  yang  secara  rutin  dilaksanakan  (misalnya  : 
penyampaian laporan, proses pencairan dana). 

2) Memenuhi  undangan  resmi  untuk  menghadiri  atau 

mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan jabatan atau 
bersifat kedinasan  yang  dapat  dibuktikan  dengan 

melampirkan surat/undangan. 

b.  Lamanya  perjalanan  dinas  disesuaikan  dengan  tujuan, 
yaitu : 

1)  Ke kampung lain paling lama 3 (tiga) hari. 

2)  Ke ibukota Distrik paling lama 5 (lima) hari. 

3)  Ke ibukota Kabupaten paling lama 5 (lima) hari. 

c. Pembiayaan yang diberikan berupa uang harian dan biaya 

transportasi berdasarkan tujuan sebagaimana dimaksud 
pada huruf b. 

d. Uang harian sebagaimana dimaksud pada huruf c 

diberikaan berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

e. Uang transportasi sebagaimana dimaksud pada huruf d 

diberikan untuk biaya transportasi (BBM) pulang pergi ke 
tempat tujuan yang diperhitungkan sesuai kebutuhan yang 

dibuktikan dengan nota dan kwitansi pembelian BBM. 

f. Khusus bagi kampung yang berada di ibukota distrik dan 

ibukota kabupaten atau tujuan yang dapat dijangkau tanpa 
menggunakan transportasi laut, maka hanya diberikan 

uang harian dengan pembiayaan yang disesuaikan dengan 
lamanya hari kegiatan. 

g. Pembiayaan   perjalanan   dinas   tidak   diberikan   secara 

terpisah untuk orang yang sama pada dua kegiataan di 

waktu yang bersamaan. 

h. Pembiayaan perjalanan dinas tidak diperuntukan bagi 

pembiayaan kepentingan / kegiatan pribadi serta aparat 
dan pelaku kegiatan yang bukan berasal dari kampung 

setempat. 
 

(3) Wewenang   penandatanganan   Surat   Perintah   disesuaikan 
dengan tingkatan pelaksana tugas, yaitu : 

a.  Kepala Kampung ditandatangani oleh Kepala Distrik. 

b.  Aparat  Kampung  dan  Bamuskam  ditandatangani  oleh 

Kepala Kampung. 
 

(4) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) wajib ditandatangani 

oleh pejabat yang berwenang ditempat tujuan sebagai bukti 
telah melaksanakan tugas. 

 

(5) Pelaksana tugas wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas 
kepada pemberi perintah setelah selesai melaksanakan tugas.
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Paragraf 10 
Mekanisme Pembiayaan Kampung 

 
Pasal 40 

 

Arus kas masuk dan arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 dari mekanisme pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 20 dianggarkan dalam APB-K. 

 
Pasal 41 

 

(1) Penerimaan   pembiayaan   dari   SiLPA   tahun   sebelumnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a digunakan 
untuk : 

a. Menutupi       defisit       anggaran       apabila       realisasi 
pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja. 

b.  Mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. 
 

(2) SiLPA  yang  digunakan  untuk  menutupi  defisit  anggaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan 

perhitungan perkiraan    penerimaan    dari    pelampauan 
pendapatan dan/atau penghematan belanjatahun sebelumnya 

yang digunakan untuk membiayai kegiatan- kegiatan yang 
telah ditetapkan dalam APB-K tahun anggaran berkenaan. 

 

(3) SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum 
selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b merupakan perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan 
yang harus diselesaikan pada  tahun anggaran berikutnya. 

 

(4) TPTK mengajukan kembali rancangan DPA-K untuk disetujui 

kepala Kampung menjadi DPAL-K untuk mendanai kegiatan 
yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud ayat 
(1) huruf b. 

 

(5) TPTK  dalam  mengajukan  rancangan  DPA-K  sebagaimana 
dimaksud pada  ayat  (4),  terlebih  dahulu  menyampaikan 
laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran 

kepada kepala Kampung paling lambat pertengahan bulan 
Desember tahun anggaran berjalan. 

 

(6) Sekretaris Kampung menguji kesesuaian jumlah anggaran dan 
sisa kegiatan yang akan disahkan dalam DPAL-K. 

 

(7) DPAL-K  yang  telah  disetujui  menjadi  dasar  penyelesaian 
kegiatan yang  belum  selesai  atau  lanjutan  pada  tahun 

anggaran berikutnya. 

Pasal 42 
 

(1)   Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 
20 huruf b dan pembentukan dana cadangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20  huruf a dicatatkan dalam Catatan 

atas Laporan Keuangan. 
 

(2) Pencatatan pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan penyisihan anggaran dana cadangan 

dalam rekening kas Kampung. 
 

(3) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilarang digunakan untuk membiayai program dan 
kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan 

Kampung mengenai dana cadangan.
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(4) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan 
Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 
apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan 

program dan kegiatan. 
 

(5)   Dana   cadangan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (4) 
dianggarkan pada penerimaan pembiayaan dalam APB-K. 

 
Pasal 43 

 

(1) Penyertaan  modal  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  20 

huruf b dicatat pada pengeluaran pembiayaan. 
 

(2) Hasil   keuntungan   dari   penyertaan   modal   sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dimasukan sebagai pendapatan asli 
Kampung. 

 
Paragraf 11 

Penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) 

 
Pasal 44 

 

(1) Dana Kegiatan hanya dapat digunakan sesuai dengan Kegiatan 
yang tercantum dalam RPD, RAB dan DPA-K. 

 

(2) Setiap  Penerimaan  dan  Pengeluaran  dana  kegiatan  wajib 
dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu 
Kegiatan. 

 

(3) Setiap pengeluaran wajib disertai bukti pengeluaran berupa 

kwitansi, nota   dan/atau   tanda   terima   dari   penyedia 
barang/jasa dan atau Ketua Tim Pelaksana Teknis Kegiatan. 

 

(4) Kwitansi   penyediaan   barang/jasa   wajib   dilampiri   nota 

pembelian dari   toko/tempat   usaha,   misal   :   fotocopy, 
percetakan,  bengkel,   BBM,   dan   sebagainya)   dan   bukti 
penyetoran pajak (Surat Setoran Pajak / SSP) untuk pengadaan 

barang/jasa yang dipotong pajak. 
 

(5) Pengadaan barang oleh Pemerintah Kampung untuk bantuan, 

disamping nota pembelian dan kwitansi juga dilengkapi dengan 
tanda terima dari penerima barang. 

 

(6)   SPJ  Insentif  Aparatur  Pemerintah  Kampung  dan  Insentif 

Bamuskam berupa Tanda Terima Insentif. 
 

(7) Kegiatan rapat / musyawarah wajib disertai daftar hadir rapat, 
notulen dan undangan rapat. 

 

(8) Biaya perjalanan dinas wajib disertai Surat Perintah, Surat 

Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari kepala kampung dan 
laporan hasil perjalanan dinas. 

 

(9) Bukti-bukti pengeluaran berupa kwitansi atau tanda terima 

wajib : 

a. Mendapat  pengesahan  dari  Sekretaris  Kampung  atas 
kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti 

dimaksud. 

b. Persetujuan dari Kepala Kampung terhadap pengeluaran 

dana dimaksud. 

c. Pernyataan LUNAS DIBAYAR dari Kepala Urusan Keuangan 
dan Perencanaan Kampung.
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(10) Khusus   untuk   SPJ   kegiatan   fisik   wajib   disertai   foto 
perkembangan  proyek  mulai  0  %  (sebelum dimulai), 50 % 

(proyek berjalan) dan 100 % (proyek selesai). 
 
 

Bagian Ketiga 
Penatausahaan Keuangan 

 
Pasal 45 

 

(1) Penatausahaan  keuangan  merupakan  kegiatan  pencatatan 
setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan secara tertib 

yang dilakukan    oleh    Kepala    Urusan    Keuangan    dan 
Perencanaan Kampung. 

 

(2) Kegiatan pencatatan penerimaan dan pengeluaran keuangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan 
dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban. 

 

(3) Laporan  pertanggungjawaban  sebagaimana  dimaksud  pada 

ayat (2) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Kampung dan 
paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

 
Pasal 46 

 

(1) Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan Kampung wajib 
membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas: 

a.  Buku pembantu bank. b.  

Buku pembantu pajak. c.  

Buku pembantu panjar. 

(2) Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran 
melalui rekening kas Kampung. 

 

(3) Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b merupakan catatan penerimaan  potongan pajak dan 
pengeluaran setoran pajak. 

 

(4) Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c merupakan catatan pemberian dan pertanggung- 
jawaban uang panjar. 

 
Pasal 47 

 

Penerimaan Kampung disetor ke rekening kas Kampung dengan 
cara : 

 

a.  Disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi 
Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten Kaimana. 

 

b.  Disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau 

kantor pos oleh pihak ketiga. 
 

c.  Disetor   oleh   Kepala   Urusan  Keuangan   dan   Perencanaan 
Kampung untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga. 

 
Pasal 48 

 

(1)   Pengeluaran atas beban APB-K dilakukan berdasarkan RAK-K 
yang telah disetujui oleh Kepala Kampung. 

 

(2) Pengeluaran atas beban APB-K untuk kegiatan yang dilakukan 
secara swakelola dikeluarkan oleh Kepala Urusan Keuangan 

dan Perencanaan Kampung kepada Kaur selaku TPTK kegiatan
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atas dasar DPA-K dan RPD yang diajukan serta telah disetujui 
oleh Kepala Kampung. 

 

(3) Pengeluaran atas beban APB-K untuk kegiatan yang dilakukan 

melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kepala Urusan 
Keuangan dan   Perencanaan   Kampung   langsung   kepada 
penyedia atas dasar DPA-K dan RPD yang diajukan oleh TPTK 

dan telah disetujui oleh Kepala Kampung. 
 

(4) Pengeluaran   atas   beban   APB-K   untuk  belanja  pegawai, 
dilakukan secara langsung oleh Kepala Urusan Keuangan dan 

Perencanaan Kampung dan diketahui oleh Kepala Kampung. 
 

(5) Pengeluaran atas beban APB-K sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi 

pengeluaran dan kuitansi penerimaan. 
 

(6) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
ditandatangani oleh Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan 

Kampung. 
 

(7)   Kwitansi  penerimaan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (5) 
ditandatangani oleh penerima dana. 

 
Pasal 49 

 

(1) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 45 dilaporkan oleh Kepala Urusan 
Keuangan dan  Perencanaan  Kampung  kepada  Sekretaris 

Kampung paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. 
 

(2) Sekretaris   Kampung   melakukan   verifikasi,   evaluasi   dan 
analisis atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 

(3) Sekretaris Kampung melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan 

analisis sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada 
Kepala Kampung untuk disetujui. 

 
 

Bagian Keempat 
Pelaporan Keuangan 

 
Pasal 50 

 

(1) Pelaporan keuangan tentang realisasi pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Kampung (APB-K) disampaikan oleh 

Kepala Kampung kepada Bupati Kaimana melalui Kepala 
Distrik. 

(2) Laporan  realisasi  pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan 

Belanja Kampung (APB-K) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berupa : 

a.  Laporan realisasi kegiatan. 

b.  Laporan semester pertama. 

c.  Laporan semester akhir tahun. 
 

(3) Laporan realisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf a merupakan laporan perkembangan kegiatan yang 
telah selesai dan yang sedang dilaksakanan dalam bulan 
sebelumnya disampaikan setiap awal bulan berikutnya.
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(4) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf a merupakan laporan penyerapan anggaran dan 
perkembangan kegiatan yang disampaikan paling lambat pada 

akhir bulan Juli tahun berjalan. 
 

(5) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b merupakan laporan realisasi penggunaan dana 
dan kegiatan dalam tahun anggaran yang disampaikan paling 

lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. 
 

(6) Kepala Kampung menyusun laporan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan 
sebagaimana dimaksud ayat (2) paling lambat minggu kedua 

bulan Juli tahun berjalan. 

 
Pasal 51 

 

(1) Kepala     Distrik     menyampaikan     laporan     konsolidasi 
pelaksanaan APB-K di wilayahnya kepada Bupati Kaimana 
melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Kampung paling lambat minggu pertama Bulan Juli tahun 
berjalan. 

 

(2) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB- 
K kepada    Menteri    melalui    Direktur    Jenderal    Bina 
Pemerintahan Desa  paling  lambat  minggu  kedua  Bulan 

Agustus tahun berjalan. 
 
 

Bagian Kelima 
Pertanggungjawaban Keuangan 

 
Pasal 52 

 

(1) Pertanggungjawaban keuangan tentang realisasi pelaksanaan 

APB-K disampaikan oleh Kepala Kampung kepada Bupati 
Kaimana melalui Kepala Distrik. 

 

(2) Laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APB-K 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling 
lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. 

 

(3) Laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APB-K 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, 
belanja, dan pembiayaan. 

 

(4) Laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APB-K 
sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3)  ditetapkan  dengan 
Peraturan Kampung. 

 

(5) Peraturan  Kampung  tentang  laporan  pertanggungjawaban 
realisasi pelaksanaan APB-K sebagaimana dimaksud ayat (4) 
dilampiri : 

a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan  APB- 

K Tahun Anggaran berkenaan. 

b.  Laporan Kekayaan Milik Kampung per 31 Desember Tahun 

Anggaran berkenaan. 

c. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang 

masuk ke Kampung. 
 

(6) Laporan  Pertanggungjawaban  Realisasi  APB-K  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
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(7) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi 
pelaksanaan APB-K sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan 

media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. 
 

(8) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) antara 
lain papan pengumuman dan media informasi lainnya. 

 
Pasal 53 

 

(1) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 49 merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan 

Pemerintahan Kampung akhir tahun anggaran. 
 

(2) Kepala  Distrik  menyampaikan  laporan  konsolidasi  realisasi 
pelaksanaan APB-K kepada Bupati Kaimana melalui Kepala 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung paling lambat 

minggu pertama Bulan Maret tahun berjalan. 

 
Pasal 54 

 

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 
diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. 

 

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 
memuat : 

a.  Laporan realisasi APB-K. 

b.  Laporan realisasi kegiatan. 

c.  Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana. 

d.  Sisa anggaran. 

e.  Alamat pengaduan. 
 

 
 

BAB XI 
PENDAMPINGAN 

 
Pasal 55 

 

(1) Pemerintah     kabupaten     kaimana     melakukan     upaya 

peningkatan kepasitas     pemerintahan     kampung     dan 
pemberdayaan   masyarakat   kampung   dalam   pengelolaan 

keuangan kampung melalui pendampingan yang dilaksanakan 
secara berjenjang. 

 

(2) Pendampingan    dalam    pengelolaan    keuangan    kampung 

bertujuan untuk : 

a. Meningkatkan  kapasitas,  efektivitas  dan  akuntabilitas 
pemerintahan kampung dan pembangunan kampung. 

b. Meningkatkan    prakarsa,    kesadaran    dan    partisipasi 
masyarakat kampung dalam pembangunan kampung yang 

partisipatif. 

c. Meningkatkan  sinergi  program  pembangunan  kampung 
antarsektor. 

 

(3) Pendamping   pengelolaan   keuangan   kampung   ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati Kaimana, yang terdiri dari : 

a. Pendamping   Lokal,   berasal   dari   kader   pembedayaan 

masyarakat kampung    setempat    untuk    melakukan 
pendampingan membantu Pengelola Kegiatan Kampung 

dalam pelaksanaan kegiatan.
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b. Pendamping Distrik, berasal dari tenaga local nasional yang 
berkedudukan di distrik untuk melakukan pendampingan 
secara teknis     membantu     Kepala    Distrik     dalam 

pengendalian  pengelolaan  kegiatan  di  seluruh kampung 
pada setiap distrik. 

c. Pendamping Kabupaten, berasal dari tenaga 46ocal46sional 
yang berkedudukan   di   kabupaten   untuk   melakukan 

pendampingan secara   teknis   membantu   Pemerintah 
Kabupaten Kaimana dalam pembinaan dan pengendalian 

pengelolaan keuangan di seluruh kampung di wilayah 
Kabupaten Kaimana. 

 

(4) Pendamping lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 
a mempunyai tugas membantu pemerintah kampung dalam 
menumbuhkan dan  mengembangkan  serta  menggerakkan 

prakarsa, partisipasi dan swadaya gotong royong. 
 
 

 
BAB XII 

S A N K S I 

 
Pasal 56 

 

(1) Kerugian Kampung yang terjadi karena adanya pelanggaran 
administratif dan/atau   pelanggaran   pidana   diselesaikan 

dengan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 

(2) Sanksi   adalah   hukuman   yang   diberikan   baik   kepada 

pemerintah kampung maupun masyarakat selaku pengelola 
dana penerima  manfaat  karena  terbukti  telah  melanggar 
kesepakatan dan   peraturan   perundang-undangan   yang 

berlaku. 
 

(3) Sanksi ditetapkan guna menumbuhkan rasa tanggungjawab 
kepada berbagai pihak terkait. 

 

(4) Sanksi dapat diterapkan kepada semua pihak yang berbuat 
salah sesuai hukum yang berlaku. 

 

(5) Sanksi lokal penting ditetapkan oleh warga untuk ditaati dan 
dilaksanakan guna   mendukung   ketentuan   hukum   yang 
berlaku. 

 

(6)   Sanksi dapat berupa : 

a. Sanksi   masyarakat   (adat),   yaitu   sanksi/pelaksanaan 

peraturan yang ditetapkan melalui kesepakatan dalam 
musyawarah distrik dan musyawarah kampung. 

b.  Sanksi hukum, dapat dikenakan pada aparat, pendamping, 
pelaksana kegiatan   dan   masyarakat   sesuai   dengan 

peraturan perundangan yang berlaku. 

c. Sanksi  administratif  adalah  pemberhentian  penyaluran 

dana apabila Kampung yang bersangkutan tidak dapat 
mengelola anggaran dan kegiatan dengan baik, maka 

kampung  bermasalah   dapat   ditunda   /   dihentikan 
pencairan dana  yang  sedang  berlangsung  atau  tidak 
dialokasikan untuk tahun berikutnya. Kesalahan yang 

dilakukan seperti :
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1) Menyalahi    prinsip-prinsip    pengelolaan    keuangan 
kampung. 

2) Menyalahgunakan     dana     atau     wewenang     dan 
penyimpangan prosedur. 

 

 
 

BAB XIII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 
Pasal 57 

 

(1) Bupati  Kaimana  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan 

dalam pengelolaan    keuangan    oleh    Kampung,    yang 
dilaksanakan oleh   perangkat   daerah   sesuai   tugas   dan 
fungsinya antara lain : 

a.  Inspektorat Kabupaten Kaimana. 

b.  Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 

c.  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. 

(2) Distrik  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap 
pengelolaan keuangan oleh setiap kampung yang berada di 
wilayahnya sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan 

Bupati Kaimana Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman 
Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati kepada Kepala 

Distrik untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang 
Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kaimana. 

 

(3) Kepala   Distrik   melakukan   pembinaan   dan   pengawasan 

terhadap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar 
menunjuk Kepala   Seksi   Pemberdayaan   Masyarakat   dan 

Kampung atau Kepala Seksi lainnya yang terdapat di Distrik 
untuk  membantu  Kepala  Distrik  melaksanakan  pembinaan 
dan pengawasan secara intensif kepada kampung termasuk 

dalam penandatangan specimen dalam setiap pencairan dana 
yang dilakukan oleh kampung pada di wilayah distriknya. 

 

 
 

BAB XV KETENTUAN 

KHUSUS 
 

Pasal 58 
 

(1) Penyebaran  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19)  telah 
berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan 
masyarakat Desa, maka perlu dilakukan upaya percepatan 

pencegahan dan  penanganan  COVID-19  sebagai  prioritas 
penggunaan  Dana   Desa   Tahun   Anggaran   2020,   yang 

berpedoman pada : 
 

a. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dengan Peraturan 
Menteri Desa,   Pembangunan   Daerah   Tertinggal   dan 

Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas 

Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
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b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 / PMK.07 / 2020 
tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 / PMK.07 / 
2019  tentang  Perubahan  Peraturan  Menteri  Keuangan 

Nomor 205 / PMK.07 / 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa 
 

(2) Upaya  percepatan  pencegahan  dan  penanganan  COVID-19 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui : 

a.   Pembentukan Relawan Kampung Lawan Covid-19 disetiap 

Kampung. 

b. Penegasan  pelaksanaan  Padat  Karya  Tunai  (PKT)  dan 

penguatan ekonomi kampung. 

c.   Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) 
melalui Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT). 

 

(3) Pelaksanaan Pembentukan Relawan Kampung Lawan Covid-19 

disetiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
a, dalam pelaksanaan tugasnya diberikan operasional dalam 
pelaksanaan  kegiatan  yang  dialokasikan dari Alokasi Dana 

Kampung setiap Kampung dengan ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada   Peraturan   Bupati   mengenai   Tata   Cara 

Pembagian dan penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung 
Setiap Kampung di Kabupaten Kaimana. 

(4) pelaksanaan Padat Karya Tunai (PKT) dan penguatan ekonomi 

kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, 

dilaksanakan  pada  semua  kegiatan  yang  bersumber  dari 
APB-K dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
Peraturan Bupati mengenai Pedoman Pembangunan Kampung 

di Kabupaten Kaimana. 

(5) Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) melalui 

Pemberian  Bantuan   Langsung   Tunai   (BLT)   sebagaimana 
dimaksud ayat (2) huruf c, dialokasikan dari Dana Desa setiap 
Kampung dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

Peraturan Bupati   mengenai   Tata   Cara   Pembagian   dan 
penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kampung di Kabupaten 
Kaimana. 

(6) Pedoman Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan COVID-19 

disetiap Kampung   di   Kabupaten   Kaimana   oleh   Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat   dan   Kampung   sebagaimana 

dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada seluruh kampung 
di Kabupaten Kaimana setelah diverifikasi dan mendapat 
persetujuan dari Bupati. 

 

 
 

BAB XVI KETENTUAN 

LAIN-LAIN 

 
Pasal 59 

 

(1) Kampung persiapan mendapatan alokasi biaya operasional dan 

biaya lainnya yang ditetapkan dalam APB-K Kampung Induk 
berdasarkan RKP-K Kampung Induk, dengan ketentuan : 

a. Besaran   alokasi   biaya   sesuai   ketentuan   peraturan 
perundang-undangan. 

b. Pelaksanaan  alokasi  biaya  dilaksanakan  oleh  Penjabat 

Kepala Kampung Persiapan.
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c. Pelaporan   dan   pertanggungjawaban   alokasi   biaya 
operasional dan   biaya   lainnya   dilaksanakan   sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan.. 

 

(2) Teknis     pengelolaan     keuangan     Kampung     persiapan 
sebagaimana dimaksud   pada   ayat   (1)   dilakukan   sesuai 
ketentuan sebagaimana   diatur   dalam   Peraturan   Bupati 

Kaimana tentang Pedoman Penataan Kampung di Kabupaten 
Kaimana. 

 
Pasal 60 

 

Pemerintah Kampung dalam Pengelolaan Keuangan Kampung 

menggunakan Format Administrasi Keuangan yang disusun oleh 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung berdasarkan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

 
BAB XVII KETENTUAN 

PENUTUP 
 

Pasal 61 
 

Ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan 
kampung di Kabupaten Kaimana wajib menyesuaikan dan 

berpedoman dengan Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal 62 

 

Hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Daerah ini akan 
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. 

 
Pasal 63 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Kepala Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kabupaten Kaimana. 

 
Ditetapkan di Kaimana  
pada tanggal  20 April   2020 

 
BUPATI KAIMANA 

 
CAP/TTD 

 

MATIAS MAIRUMA 
 
 

 
Diundangkan di Kaimana   

pada tanggal  20 April   2020 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA, 

CAP/TTD 

RITA TEURUPUN 

BERITA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2020 NOMOR  284 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM 

 

 
 

SITI ROHMA, SH 
PEMBINA 

                                             NIP. 19750620 200012 2 008 


