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Mengingat:

:a.

b.

1.

2.

3.

4.

5.

BUPATI ACEH UTARA,

bahwa untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan
keuangan masyarakat gampong dalam penyelenggaraan
Pemerintahan meialui berbagai kegiatan usaha ekonomi
masyarakat sesuai dengan potensi dan kebutuhan gampong
di periukan suatu wadah/lnstitusi yang mengeloti Usatra
agar berdaya guna dan berhasil guna seiuai dengan
kewenangan Gampong untuk membentuk Badan Usaha Milik
Gampong sebagaimana dimal<sud dalam ketentuan pasal g7
dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa;

lahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan peraturan Bupati Aceh
Utara tentang Pedoman Pembentukan dan pengelolaan Badan
Usaha Milik Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara;
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utari (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 5g, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
Undang-Undalg Nomor 44 Tahun tggg tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan propinsi Daerah Istimewi
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3893);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesii Tahun 2O06
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
sa9s);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daera_h (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah bebeiapa
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kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Li=mbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5g, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang
Peraturan Peiaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
t_e-n1ang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 123), sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2OlS tenting
Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014tentang Peraturan pelaksanaan Undang_Undang Nomor 6Tahun 

.2014_ tentarg Desa (Iembaran Negara Republikindonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambafran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I 1 1 Tahun 2014tentang Pedornan Teknis peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
Peraturan Menteri Desa pembangunan Daerah Tertinggal danTransmigrasi Nomor 4 Tahun 20 t S tentang pendirian,
Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan UsahaMilik ne_sa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 296);

Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pemerin Lahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten AcehUtara Tahun 2009 I,lomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Utara Nomor 156);

MEMUTUSI{AN:
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK
GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkatBUMG adalah badan 

_ 
usaha y.rrg leluruh atau sebalianmodainya dimiliki oleh pemerintah Gampong melaluipenyertaan modal secara langsung yang beasal darikekayaan gampong yang dipisalikan-guna Lengelola aset,Jasa pelayanan, dan usaha lainnya uniuk sebesir_besarnya

kesejahteraan masyarakat Desa.
2. Qanun -Gampong .g..l"h 

, 
peraturan perundang_undangan

yang dibahas dan disepakati bersama antara Tuha peut
Gampong dan Geuchik dan ditetapkan oleh Geuchik.

7

8

9

Menetapkan:

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong selanjutnya
disingkat APBGampong adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan garnpong yang dibahas dan disetql'ui bersamaoleh Pemerintah Gampong dan Tuha peut Gampong, ran8
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4. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara
5. pemerintah Daerah yang selarrjutnya disebut pemerintah

Kabupaten Aceh Utara adalah Unsur penyelenggara
Pemerintahan- Kabupaten yang terdiri atas Bupati danperangkat Kabupaten Aceh Utara.

6. Bupati adalah Bupati Aceh Utara
7. Gampong atau narna lain, adalah kesatuan masyarakat

hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh
Geuchik atau nama lain yang berhak menyeienigaraka.,
urusan rumah tangga sendin.

8. pemerirrtahan Gampong adalah Geuchik dan Tuha peut yangmemiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan
gampong.

9. pemerintah Gampong adalah Geuchik, Keurani Gampong
beserta perangkat Gampong .lainnya y""g -.rrrif[i tugasdaiam penyelenggaraan pem..intah g-;po;C.

10. Geuchik adalah pimpinan suatu Gampong yang memiliki
kewenangan untuk menyelenggarakan 

"*"L"p.ri.rintahangarnpong.

11. Tuha . peut Gampong adalah unsur penyelenggarapemerintahan gampong yang berfungsi 
""U"jJ badanpermusyawaratan gampong.

12. Leni,baga Kemasyarakatan Gampong adalah lembaga yangdibentuk oleh masyarakat sesuai d.rga. kebutuian dalmerupakan mitra pemerintah gampong dalam
memberdayakan masyarakat gampong yang Grdiri dari
lembaga adat, Karang Taruna, fim Fenggeiat pff aan
Lembaga pemberdayaan Masyarakat Gampo:n!;

13. Aset Gampong adalah barang milik Gampong yang berasaldari kekayaan asli Gampong, dibeii "t", iip.roi.h atas
beban. Anggaran pendapatan- dan Belanja C"*pt"g at",perolehan hak lainnya yang sah.

14. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha
Peut Gampong, pemerintah Gampong dan unsur masyarakatyang diselenggarakan oleh Ttrha peut Gampong untuk
menyepakati hal yang bersifat strategis.

15. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitashidup dan kehidupan untuk kesejairt"...., rnasyarakat
Gampong.

16. Kekayaan gampong vang dipisahkan adalah kekayaan milikgampong baik berupa barang bergerak mauiun tidak
bergerak yang dikelola oleh BUMG.

17. pemilik modal adalah pemerintah Gampong dan atau pihak
swasta/pihak ketiga yang memiliki modal pida BUMG.

18. Analisa kelayakan Usaha adalah kegiatan untuk menilaisejauh mana manfaat yang aapit aiperoleh dalammelaksanakan suatu kegiatan u"aha sebagai bahanpertimbangan dalam pengambilarr keputusai, apakahmenerima atau menolak suatu gaga""r, usaha yang
direncanakan.

I
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19. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang
selanjutnya disebut .A,D ART adalah suatu dokuile" v""Emenjadi landasan operasional dalam BUMG.

20. Kelembagaan adalah kelembagaan BUMG yang terdiri daripenasihat, pelaksana operasional dan peng"*"..
21. Rencana Kerja Anggaran Bad.an usaha Milik Gampong ya,,g

selanjutnya disingkat RKA BUMG adalah rencana kerja v"Zdisusun sebagai dasar pelaksanaan seluruh aktivitas usarrfBadan Usaha Milik Gampong dalam satu tahun.

BAB iI
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Azas

pasal 2

(1) Asas pembentukan BUMG adalah:a. demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian;b. pengayoman;
c. pemberdayaan masyarakat; dand. keterbukaan.

(2) Demokrasi :kg"-ori sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a, adalah bahwa daram pengeloraan BUMG didasarkanpada kebutuhan masyarakat dan harus diselenggarak;dalam perspektif penyelenggaraan administrasi k?uanganyang benar.

(3) Pengayoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,adalah bahwa daram melaksanakan usahanya memberikanpengayoman kepada kelompok atau masyarakat.
(4) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pad.a ayat(1) huruf c, adarah bahwa usaha yang dilakukan oleh BUMGuntuk meningkatkan keberdayaan dan kemampuan ekonomimasyarakat, keterlibatan masyarakat, dan tanggung jawab

masyarakat.

(5) Keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dadalah bahwa daram pengeiolaan guvrc harus dilakukansecara terbuka-.sehingga dapat diketahui, diikuti, aip"rrL",diawasi dan dievaruasi oleh warga masyarakat g*porrg
secara luas.

Bagian Kedua
Maksud
pasal 3

Pembentuka, BUMG dimaksudkan sebagai pedoman dalampengelolaan seiuruh kegiatan cli bidang" ekonomi dan/ataupelayanan umum yang dikerora. oleh ganip"rg a^nlatau'k"t;
sama antar Gampong.

(
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Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 4

Tujuan pembentukan BUMG adaiah:
a. meningkatkan perekonomjan Gampong;
b- mengoptimalkan aset Gampong agar bermanfaat untukkesejahteraan garnpong ;

c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi
ekonomi gampong;

d- mengembangkan rencana kerjasama usaha antar gampong
dan/atau dengan pihak ketiga;

e' menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukungkebutuhan layanan umum warga;
f. membuka lapangan ke4'a;
g' meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikanpelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomigampong; dan
h. meningkatkan pendapatan masyarakat gampong danPendapatan Asli gampong.

BAB III
PENDIRIAN BUMG

Bagian Kesatu
Tata Cara pendirian BUMG

pasal 5
(1) Gampong dapat mendirikan BUMG.
(2) BUMG dikelola dengan semangat kekeluargaan dankegotongroyongan.

(3) BUMG dapat menjarankan usahanya dibidang ekonomidan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuanperaturan perundang_undangan.

Pasal 6
(1) Pembentukan BUMG ditetapkan dengan eanun Gampongberdasarkan hasil musyawarah gampoig. -
(2) Pokok bahasan y'ang dibicarakan dalam musyawarah

Gampong sebagaimana dimaksud pada ayatll) meriputi:a. pendirian BUMG sesuai d.engan kondisi potensi ekonomidan sosial budaya masyarakai;
b. organisasi pengelola BUMG;
c. modal Usaha BUMG; rlan
d. anggaran Dasar dan .Anggran Rumah Tangga BUMG;

(3) Hasil kesepakatan musyawarah gampong sebagaimanadimaksud padl ayat (2) menjadi pef,oman tagi pemerintah
Gampong dan Trrha peut untirk menetapkan einu, terrtarrgPendirian BUMG.

(a) Qanun sebagaimana dimaksud pa.da ayat (3) paling sedikitmemuat:
a. Aza$, maksud dan Tujuan;
b. nama dan tempat kedudukan wilayah usaha;c. Jenis Usaha;

Bag. Hk/Perbup 19 6 {
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d.
e.
f.
ob'
h.
i.
j.
k.

kewajiban dan hak
kepengurusan dan organisasi;
rencErna kerja dan anggaran BUMG;
kedasama
pengelolaan;
pertanggungjawaban, evaluasi dan monitoring;
konsekwensi hukum pengurus; dan
penetapan dan penggunaan laba.

Pasal 7
(1) BUMG dibentuk clengan syarat:

a. atas inisiatif pemerintah gampong dan/atau masyarakat
berdasarkan musyawarah g.*porig;b. adanya potensi usaha ekonomigu.ripo.rg;

c. sesuai dengan kebutuhan masyarakai terutama dalampemenuhan kebutuhan pokok;
d' tersedianya sumber daya alam di gampong yang berumdimanfaatkan secara optimar, "terutama 

kekayaangampong;
e. tersedianya sumber daya manusia yang mampumengerola BUMG sebagai asset penggerak-p"rEkorro*fir,

masyarakat gampong;
f' adanya unit-unit -usatra usaha masyarakat yangmerupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yanJdikelola secara persial dan kurang te"rakomodasi; dang. untuk meningkatkan pendapa=tan masyarakat danpendapatan asli gampong.

(2) Mekanisme pembentukan BUMG sebagairnana dimaksudpada ayat (1) dilakukan melah-ri tahap:a' musyawarah ge.mpong untuk menghasilkan kesepakatan;b. kesepakatan dituarrgk^r, dalam ablnnt yang sekurang-kurangn5ra berisi:
1. Organisasi dan Tatakerja;
2. Penetapan personil; dan
3. Sistem p.ertanggungjawaban dan pelaporan;
4. bagi hasil dan kepailitan.

c. Pengusulan materi kesepakatan sebagai draf Rancangan
Qanun Gampong tentang pembentukin BUMG; dan

d. Pembahasan clan persetujuan Tuha peut.
e. Penetapan eanun tentang pembentukan BUMG.

Bagian Kedua
BUMG Bersama

pasal B

(1) Dalam rangka kerja sama antar Gampong dan perayananusaha antar O*qo1s dapat dibentuk burfrC Ue.sama t"";merupakan milik 2 (dua) Gampong atau tebih.
(2) BUMG bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan dalam t (situ) kecamatan atau antar kecamatandi daerah kabupaten.
(3) Pendirian BUMG bersama sebagaimana

ayat (1) harus mendapat peisetujuan
dimaksud pada

Bag. Hk/Perbup L9 b



Pemerintahan Gampong dan disepakati melalui
Musyawarah antar Gampong yang difasilitasi oleh badan
kerja sama antar Gampong yang terdiri dari:
a. Pemerintah Gampong;
b. Tuha Peut;
c. lembaga Gampong lainnya; dan
d. Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan

gender.

(4) Pembentukan BUMG bersama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan,
atau peleburan BUMG.

(5) BUMG bersama ditetapkan dalam peraturan Bersama
Geuchik Gampong tentang pendirian BUMG bersama.

Pasal 9
(1) Pembentukan BUMG bersama 2 (dua) gampong atau lebihdibuat dalam naskah perjanjian t..i*"i-..
(2) Naskah pedanjian kerja sama sebagaimana dimaksudpada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. Subjek kerja sama;
b. Obyek kerja sama;
c. Jangka waktu;
d. Hak dan Kewajiban;
e. Pendanaan;
f. Keadaan memaksa;
g. Penyelesaian masalah; dan
h. Pengalihan Aset.

(3) Naskah Peqjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksudpada ayat (2) ditetapkan oleh pelaksaria Operasional Darimasing-masing BUMG yang berkerja 
"u._". 

'

Pasal 10
(t) ]v3:.t"t Peq'anjian Keda Sama- antar 2 (dua) gampong ataulebih dalam satu kecamatan disampaika" fl.ip"a^ camat.
(2) l{as}ah Perjanjian Kerja.Sama antar 2 (dua) gampong ataulebih antar kecamatan- disampaikan k.;;l; iupati melaluicamat.

(3) Naskah Peqjanjian Ke4'a Sama antar gampongsebagaimana dimaksud lada ayat tfl J"" ayat {2)disampaikan paling lambat la (empat 6elJs rrari) sejakditandatangani.

Pasal 11

( 1 ) Kegiatan kerj a sama anta:. 2
dipertanggungiawabkan kepada
sebagai pemilik BUMG.

(2) Daiam hal kegiatan keda sama
yang berbadan hukum diatur se
peru-ndang-undangan tentang
Lembaga Keuangan Mikro.

(dua) BUMG atau lebih
Gampong masing-masing

antar unit usaha BUMG
suai ketentuan peraturan
Perseroan Terbatas dan

6
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Bagian Ketiga
AD ART

Pasal 12

BUMG dan BUMG Bersama disusun
operasional BUMG dan BUMG bersama

oleh
dan

disepakati melalui musyawarah Gampong.
(2) AD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

memuat:
. narna dan kedudukan BUMG;
. azas dan tujuan;
. jenis kegiatan atau usaha;
. kepengurusar;
. hak dan kewajiban kepengurusan;

rapat kepengurusan;
. sumber permodalan; dan
. pengelolaan keuangan dan keuntungan.

(3) ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat:
a. Kewajiban dan Hat
b. Masa Bakti pengurus
c. Tata Cara pengangkatan dan pemberhentian
d. Organisasi pengelola
e. Klasifikasi Jenis Usaha
f. Pertanggungjawaban
g. Kepailitan
h. Sumber permoda-lan

(4) AD ART BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Geuchik .

(1) AD ARr
pelaksana

a
b
c
d
e
f.
g
h

t usaha
BUMG

(3) Dalam hal BUMG tidak mempunyai unit-uniyang berbadan hukum, bentuk organisasi
didasarkan pada eanun tentan g pendirian-BU UG.

6Bag. Hk/ Perbup 19. ..

BAB IV
ORGANISASI PENGELOLA BUMG

Pasal 13

(1) BU_MG dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan
hukum meliputi :

a. Perseroan ?erbatas_ sebagai persekutual modal,dibentuk berdasarkan peqianjian, dan melakukan
kegiatan usaha dengan modal 

- yang sebagian besardimiliki oleh BUMG, sesuai dJngan peraturan
perundang-undan gan tentang perseroariTerbatas.

b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUMGsebesar 60 (enam puluh) perin, sesuai denganperaturan perundang_undalgan tentang lembaga
keuangan mikro.

(2) U_nit _ usaha yang berbadan hukum sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat berupa iembaga- bisnisyang kepemilikan sahamnya berasal dari BIJMG dan
masyarakat.
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Pasal 1 5

(1) Susunan Kepengurusan organisasi pengelola BUMG terdiri
atas:
a. Penasihat;
b. Pelaksana C)perasional.
c. Pengawas.

Organisasi kepengurusan
Pemerintah Gampong.

(4) Pengawas sebagaimana

Pasal 14

BUMG terpisah dari Organisasi

dimaksud pada ayat (1) huruf c
masyarakat yang dipilih melalui

(2) Penasihat sebagaimana dirnaksud daiam pada ayat (1)
huruf a dijabat secara ex officio oleh Geuchik.

(3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b merupakan perorangan yang dipilih d*i *rig"
masyarakat yang memenuhi persyarata" ya"g diangkat dirdiberhentikan oleh Geuchik.

mewakili kepentirrgan
Musyawarah Gampong.

Pasal 16

(1) Penamaan Kepengurusan Organisasi pengelola BUMGdapat menggunakan penyebuiaa nama setempat yangdilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
(2) Masa 

_ 
bakti pelaksana operasional dan pengawas

sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b dan cpaling. lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untukmasa bakti berikutnya.
(3) Susunan Kepengurusan Organisasi pengeiola BUMG ditetapkan dengan Keputusan Geuchik.

Bagian Kesatu
Penasihat

Pasai 17

(1) Penasihat sebagaimana dimaksud daiam pasal 15 ayat (1)huruf a berkewqjiban:
a. memberi arahan dan nasihat kepada pelaksanan

operasional dalam pengelolaan BUMG;
b. memberikan saran dan pendapat mengenai pemecahan

masalah yang dianggap pentingbagi perigelolaan BUMG;
c. memberikan teguran baik lisan maupun tertulis kepadapengurus dan pengawas apabila ditemukan ada kelaiaiandalam menjalankan tugisnya dan atau apabila adapenurunan kineq'a BUMG; dan
d. menjadi negosiator dalam perundingan dengan pihak

ketiga;

1Bag. Hk/ Perbup 19.......... $
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(2) Penasihat
benvenang:
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berwibawa,
terhadap

a. meminta penjela.san da:t keterangan dari direksi
mengenai laporan kegiatan dan keuangan BUMG;

b. mengusulkan pemberhentian pengurus BUMG apabiladalam menjalankan tugasnya ditemukan 
"d*y,penyimpangan dan merugikan BUMG yang disampaikan

dalam rapat tahunan atau rapat khusus;
c. mengawasi, mengoordinasikan, dan menjadi penasihat

operasional BUMG;

d. menyusun standar kinerja BUMG.
e. menunjuk seseorang atau beberapa ahli untukmelaksanakan pengawasan dan audit dan/ataumelakukan perbuatan hukum tertentu apabila

dipandang perlu;
f. memberikan persetujuan terhadap susunan organisasi

dan tata kerja BUMG; dan
g. memberikan persetujuan terhadap penghapusan daripembukuan dan hak tagih aset BUMC.

(3) Penasihat 
.- sebagairnana . .dimaksud pada ayat (1)menyampaikan laporan pelaksanaan BU\iG kepad; B"p;ti

dan kepada Tuha peut.

,"r"r.'"HXfiilX$o,"r
Pasal 18

(1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal
15 ayat (1) hurufb terdiri atas:
a. Direktur;
b. Sekretaris;
c. Bendahara; dan
d. Kepala Unit Usaha.

(2) Jumiah Kepaia TJnit Usaha sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf d, disesuaikan dengan j""i" U"J" irrldikelola.
Pasal 19

Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud daram pasal 18ay-at (1) dipilih dari pendurluk gampong yang setempatsekurang.-kurangnya memen uhi p"."|.r"Lrr," "
a. memiliki jiwa wirausaha;
b. bertempat tinggal dan menetap di gampong setempat

sekurang kurangrrya 2(dua) tahun;
c. berusia pada saat diangkat pertama kali berumur palingrendah -Z! (aua puluh lima) tahun dan pating Unggi SE(lima puluh lima) tahun;
d. berbadan sehat;
e

Bag. Hk/ Perbup 19.

berkepribadian baik, jujur, adil, cakap,bertanggung jarvab,pinuh p."s"bdil"
perekonomian masyarakat ga-pong;

A:
1
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f. mempunyai pengalaman mengelola usaha paling rendah 2
(dua) tahun;

g. bersedia bekerja penuh waktu;
h. tidak ada unsur kepentingan dengan Geuchik, dan
i. tidak berasal dari unsur perangkat gampong.

b. mengangkat dan memberhentikan kepala unit usaha
setelah mendapat pertimbangan pengawas dan persetujuan
Penasihat;

Pasal 2O

Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasa_l lg ayat (1) huruf
a melaksanakan tugas dan wewenang sebagai berikut:
a. menyusun AD ART BUMG sebagai bentuk operasional yang

lebih rinci melaiui musyawarah kepengurusan aengan
dihadiri oleh Penasihat dan Tuha peut;

c. menjalankan BUMG agar tumbuh dan berkembang menjadi
lembaga yang dapat melayani kebutuhan perekonomian
warga masyarakat;

d. mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan perekonomian
gampong yang adil dan merata;

e. memupuk usaha kerjasama dengan lembaga_lembaga
perekonomian yang ada di gampong dan di luar gampong;

f. menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi gampong
untuk meningkatkan pendapatan asli gampong;

g. memberikan laporan perkembangan usaha kepada
masyarakat meialui forum musyawarah gampong minlmal Z
(dua) kali dalam setahun;

h. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan BUMG;
i. menyiapkan rencana keqja dar, rencana bisnis kepada

penasihat setiap tahun;
j. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan

BUMG; dan
k. membuat laporan kegiatan dan keuangan BUMG;
l. menetapkan susunan organisasi dan tata ke{a BUMG

dengan persetujuan penasihat; dan
m. mewakili BUMG di dalam maupun di luar pengadilan.

Pasal 21

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam pasal l g ayat (l )huruf b, melaksa.nakan tugas dan wewenang sebagai berikut:.
a. melaksanakan tugas kesekretariatan untuk- mendukung

kegiatan Direktur;
b. melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional

BUMG;
c.melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi

administrasi setiap unit usaha BUMG; -

d. menyusun administrasi pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan tugas pengeiola unit usaha BUMG;-

e. mengelola surat menyurat secara umum;
f. melaksanakan pengar:sipan; dan
g. mengelola data dan informasi unit usaha BUMG;

ABag. Hk/ Perbup 19..........
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Pasal 22

Bendahara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1g ayat (1)huruf c, melaksanakan tugas d.an wewenang sebagai beriiut:'a. melaksanakan kebijakan operasional pengetlaan fungsi
keuangan unit usaha BUMG;

b. melaksanakan strategi pengelolaan unit usaha BUMG;
c. menyusun pembukuan penerimaan dan pengeluaran

keuangan unit usaha BUMG;
d. mengelola gaji dan insentif pengurus unit usaha;
e. Pengeloia belanja dan pengadaan barangliasa unit usatra

BUMG;
pengelola penerima keuangan unit usaha BUMG;
m_e_ny_usun laporan pengelolaan keuangan unit usahaBUMG;
melaporkan posisi keuangan kepada Direktur secarasistematik, dapat dipertanggungjawabkan danmenunjukkan kondisi keuangan -J", *kerayakan 

BUMGyang sesungguhnya;
mengeluarkan uang berdasarkan butdi-bukti yang sah;
mengatur likwiditas sesuai dengan keperluan;
menyetorkan uang ke Bank
persetujuan dari Direktur.

setelah mendapatkan

f.
g.

h.

1.

j.
k

Pasai 23
(1) Kepala unit Y:"lu sebagaimana dimaksud dalam pasal Lgayat (1) huruf d dapat mengangkat Staf BUMG.
(2) staf BUMG diutamakan dipilih dari penduduk gampongyang bersangkutan berdasirka' persyaratan 

".t ui"rrg:kurangnya sebagai berikut:
memiliki jiwa wirausaha;
mempunyai kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
berusia serendah-rendahnya 1 g tahun;
berbadan sehat dan cakap; aan
berkepribadian 

. 
baik, juJur, adil, cakap, berwibawa,bertanggung jawab,penuh pengabdian terhadapperekonomian masyarakat gampong;

(3) Pengangkatan staf BUMG sebagaimana dimaksud padaayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan unit usaha danditetapkan oleh Direktur seterah mendapaf pertimbangan
pengawas dan persetujuan penasehat.

Pasal 24
(1) Tugas dan Kewajibarr peraksana operasionat diatur dalamAD ART BUMG.
(2) Pelaksana operasionar BUMG sebagaimana dimaksuddalam Pasal 18 lyat (1) berhak ;"dp"t tunjanganpenghasilan yang besarannya disesuaikan' dengari rri*ilusaha BUMG dan ditetapkan dalarn AD ART BUMb denganmempedomani ketentuan peraturan perundang-undang;.

a.
b.
c.
d.
e.

t
Bag. Hk/Perbup 19 I



Pasal 25
Pelaksana Operasional BUMG dapat diberhentikan apabila:a. meninggal dunia.;
b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam AD ART

BUMG;
c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga

menghambat pertumbuhan dan perkEmbangan BUMG;
atau

e. dinyatakan melakukan tindak pidana dan telah ditetapkan
sebagai tersangka.

Paragraf 3
Pengawas

Pasal 26
(1) Pengawas terdiri atas:

a. Ketua;
b. Wakil Ketua meralgkap anggota;c. Sekretaris merangkap anggoia; dand. Anggota;

(2) Pengawas sebagaimana d-imaksud pada ayat (1) wajibmenyelenggarakan Rapat Umum untut< memtahas,Kin;t;BUMG paling sedikit 1 (satu) tafrun set<ati ,.rtrf.,a. pemilihan dan pengangkatan pengurus.
b. p:l-._9p1" kebijakan pengembangan kegiatan usahaBUMG; dan
c. pglaksanaan pemantauan tlan evaluasi terhadapkinerja pelaksana Operasional.
d. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUMG;e. melakukan pemeriksaan rutin tahunan terhadaplaporan pengelolaan BUMG;

melakukan pemeriksaan khusus atasmasyarakat atau pihak lainnya terhadap
Penyalahgunaan kewenangan p"rgrr.rr*
pengelolaan BUMG;

g. melakukan pemeriksaan khusus atas te{adinyakerugian /kepailitan BUMG; dan
h. melaporkan hasil pengawasannya kepada penasehat

13

laporan
indikasi

dalam

f.

a. pendidikan sekurang_kurangnya SMA sedera,jat;b. bertempat_ tinggal 6*n, ,mqnelan di gampong setempatsekurang kurangnya 2 (dua) tahun;
c. berusia pada saat diangkat pertama kaii pating tinggi 65(enam puluh lima) tahun;
d. berpengalaman di clunia rtsaha;

Bag. Hk/ Perbup 19.....
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e. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap,
bertanggung jawab,penuh pengabdian
perekonomian masyarakat gampong; l"r,

f. berbadan sehat dan cakap.

Pasal 28
Masa bakti pengawas BUMG ditetapkan daram AD ART.

Pasal 29
Pemberhentian pelaksana operasional BUMG sebagaimana
dimaksud dalam pasal 25 birlaku secara mutatis mutandis
terhadap pemberhentian pengarvas BUMG.

BAB V
MODAL

Pasal 30
(1) Modal awal pendirian BUMG bersumber dariAPBGampong.

(2) Modal BUMG terdiri dari :

a. penyertaan Modal gampong; danb. penyertaan Modal lvt."y.rJ(at gampong.
(3) Penyertaan modal gampong sebagaimana dimaksud padaayat (2) hurtrf a berasar d-ari aincamponf yaitu dapatbersumber dari :

a. hibah dari pihal< swasta, lembaga sosial ekonomikemasyarakatan dan/atau lemb"aga 
- 
dorro, yangdisalurkan melalui mekanisme ApBGimpong;

berwibawa,
terhadap

b. bantuan pemerintah,
pemerintah kabupaten
mekzurisme ApBGampong;

pemerintah provinsi, danyang disalurkan melalui

c' kerjasama dengan pihak swasta, lembaga sosialekonomi kemasyarakitan d,an/ atau 
-i.*u"ga 

donoryang dipastikan sebagai kekayaan gampong kolektifgampong dan disalurkan melalui ' mekanismeAPBGampong; dan
d. aset gampong yang diserahkan kepada BuMG sesuaidengan ketentuan perundang-""a;rg"" tentang asetgampong;

(4) Untuk mendapatkan penyertaan Modal gampongsebagaimana.dimaksud paaa ayat tZf fruruf a BUMG*ajlP mengajurkan propbsal ya.rs 'air.n!i"pi 
d.engananalisa kerayakan usahl kepada f,emeriniatr campir[yang diatur di dalam eanun g.*porrg tentangpenyertaan modal BUMG.

(5) Kelayakan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4)berorientasi kepada peningkatan ekonomi masyarakat,menghindari kerugian dan dapat menutupi segara biayayang dikeluarkan.
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(6) Indikator kelayakan usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) memperhatikan aspek -aspek sebagai berikut:
a. aspek pasar dan pemasaran;
b. aspek teknis dan teknologi;
c. aspek manajemen dan Sumber Daya Manusia;
d. aspek keuangan;

1. kebutuhan dana serta sumbernya,
2. aliran kas,
3. perkiraan laba-rugi, dan
4. penilaian investasi rencana usaha

e. aspek ekonomi, sosiai budaya, politik, dan
lingkungan;dan

f. aspek hukum (yuridis)
(7) Penilaian Investasi kelayakan usaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) dinyatakan layak apabila-periode
balik modalnya tidak melebihi dari 6 (inam)'tahun.

15

BAB VI
KALRIFIKASI JENIS USAHA

pasal 33

Pasal 31

Penyertaaan modal masyarakat gampong sebagaimanadimaksud dalam pasal 30 ayat (zf huruf"b berasar daritabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat
secara sukarela.

Pasal 32
(1) Selain modal setragaimana dimaksud daram pasar 30ayat (1) BUMG dapat memperoleh modal dari bantuanPemerintah pusat, pemerintah provinsi dan /atauPemerintah Kabupaten serta sumber rain yang sah dantidak -mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Kekayaan BUMG merupakan kekayaan yang dipisatrkandari kekayaan gampong.

(1) BUMG dapat menjalankan bisnis sosial sederhana yangmemberikan pelayanan umum kepada masyarakat
dengan memperoleh keuntungan finansial.

(2) Jenis usaha ByMg sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat memanfaatkan su-be, daya rokal dln teknologitepat guna yang meliputi:
a. Bisnis Sosial yang meliputi:

1. pengelolaan air bersih.
2. ,"rfru. listrik g"r"dil;
3. lumbung pangan;
4. pengelolaan sarnpah; dan/atau
5. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna

lainnya.

Bag. Hk/Perbup 19.

^+



b. Bisnis Penyewaan meliputi;
1. alat transportasi;
2. alat Pertanian;
3. alat Pesta;
4. ruang pertemuan;
5. rumah toko;
6. tanah milik bumg;
7. barang sewaan lainnya.

c. Bisnis Perantara, yang meliputi:
1. jasa pembayaran listrik;
2. pasar gampong untuk memasarkan produk yang

dihasilkan masyarakat;
3. kios usaha gampong;
4. jasa pelayanan lainnya.

d. Bisnis Perdagangan meliputi:
1. pabrik es batu;
2. hasil-hasil pertanian;
3. hasil-hasil UKM; dan
4. hasil kegiatan berproduksi lainnya.

e. Bisnis Permodatan meliputi:
1. akses modal usaha mikro;
2. simpan pinjam;

f. bisnis usaha bersama seperti usaha kerjasama obyek
wisata; dan jenis usaha bersama lainnyi.

(3) Pengembangan usaha BUMG sesuai dengan potensi dan
kemampuan yang ada.

BAB VII
PEMBAGIAN HASIL USAHA

Pasal 34
(1) Tahun anggaran BUMG menggunakan sistem kalenderdimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan

31 Desember tahun berjalan.
(2) Hasil Usaha adalah seluruh pendapatan dikurangi

Pengeluaran.

(3) Pengeluaran sebagaimana. yang dimaksud pada ayat (2)terdiri dari belanja operasional dan insentif pengurus.
(4) Peruntukan dari bagi hasil usaha BUMG setiap tahun,

sebagai berikut:
a. Pendapatan asli gampong (pAG) paling banyak 30 yo

(tiga puluh persen);
b. Kelembagaan maksimal sebanyak 4O o/o (empat puluh

persen);dan
c. tambahan modal minimal 30 % (Tiga puluh persen).

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara bagi hasilusaha untuk penasihat, pelaksanan Operasional dan
Pengawas diatur lebih lanjut dalam eb anf BUMGdengan berpedonan pada peraturan perundang_
undangan.

(

DT
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KERJASAMA T?fo,iii'", rAK KErrcA
Pasal 35

BUMG dapat membuat perikatan/kery.asama dengan pihak
ketiga dengan ketentuan:
a. apabila perikatan ke4'asama dimaksud menyangkut

kekayaan gampong, memerlukan jaminan harta trendayang dimiliki atau dikelola BUMG yang mengakibatkan
beban hutang, maka rencana perilatan/ke{asama
tersebut harus mendapat persetujuan oleh masyarakatdalal lus.Vawarah gampong dan mendapat pers;tujuan
tertuiis dari Bupati: dan

b. apabila perikatan/kerjasama dimaksud tidak berkaitan
dengan kekayaan gampong, tidak memerlukan jaminan
harta benda yang dimiliki itau dikelola BUMG dan tidak
mengakibatkan beban hutang, maka rencana perikatan
ke4'asama tersebut harus- mendapat peisetujuan
Penasihat dan pertimbangan pengawas.

I7

BAB IX
RKA-BUMG

Pasal 36
(1) RKA-BUMG merupakan pedoman dan alat

manajemen dalam mengelola organisasi dan
usaha tahunan BUMG.

kendali
kegiatan

(2) Pengurus menyampaikan Rencana RKA-BUMG kepada
Geuchik selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum
berakhirnya tahun buku berjalarr untuk mendapat
pengesahan setelah mendapat persetujuan pengawas.

(3) Pengesahan RKA-BUMG oleh geuchik dilakukan
selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah RKA_BUMG
diterima.

(4) Dalam hal RI(A-BUMG yang telah disahkan oleh geuchik
dalam pengelolaannya diperlukan penyesuaian, maka
geuchik dapat mengadakan perubahan aiau revisi.

(5) Perubahan atau revisi RKA-BUMG sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Badan
Pengau,as untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya
disahkan oleh Geuchik.

(6) Dalam hal pengurus tidak membuat RKA-BUMG dalam
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), geuchik
memberikan sanksi.

(7) Apabila pengurus tidak membuat RKA-BUMG
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka untukkelancaran usaha, geuchik dapat menetapkan RKA-
BUMG dengan berpedoman kepada realisaii anggaran
tahun sebelumnya.

b
Bag. Hk/ Perbup 19......... t



18

BAB X
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Penatausahaan

Pasal 37

(1) Kegiatan administrasi dan umum terdiri dari buku kas,
buku Bank,buku tannu, buku agenda surat, daftar
inventaris, dan buku administrasi lainnya dilakukan oleh
sekretaris.

(2) Setiap kegiatan usaha dan transaksi yang di lakukan,
dibukukan oleh masing-masing unit usaha, dengan
sistem pembukuan sederhana.

(3) Rekapitulasi pembukuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan oleh bendahara dan di vari'lasi oleh
sekretaris setiap akhir bulan.

(a) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri dari buku kas umum, buku bank, buku baniu
bank dan buku bantu lainnya di laporkan minimal
setiap 3 bulan kepada penasehat.

(5) Segala bentuk transaksi keuangan harus melalui
rekening bank.

(6) Tupoksi yang berkaitan dengan penatausahaan
selanjutnya akan di jelaskan dalam Anggaran Dasar .

Bagian Kedua
Pertanggung Jawaban

Pasal 38
(1) Pertanggungjawaban BUMG dilakukan pengurus setiap

tahun dalam bentuk laporan Kepada Geuchik selaku
Penasihat, Badan pengawas, dan masyarakat melaluiforum musyawarah tahunan dengan tembusan
disampaikan kepada camat.

(2) Tuha Peut melakukan pengawasan terhadap kinerja
pemerintah gampong dalam membina pengelolaan
BUMG.

(3) Pemerintah gampong mernpertanggung jawabkan tugas
pembinaan terhadap BUMG kepada Tuha peut yur,g ai
sampaikan melalui musyawarah gampong.

(4) Laporan pertanggung jawaban dibuat selambat-
lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun
anggaran.

(5) Laporan sebagaimana climaksud pada ayat (1) disusun
dengan sistematika sebagai berikut:
a. pendahuluan,memuat:

1. latar belakang;
2. maksud usaha; dan
3. tujuan usaha.

b
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b. kegiatan usaha, memuat:
1. materi pelaksanaan/tenaga kerja;
2. produksi;
3. penjualan/pemasaran;
4. laporan perkembangan kegiatan BUMG.

c

d

Laporan keuangan, yang terdiri dari :1. Neraca; dan
2. laporan laba/ Rugi
permasalahal/hambatan, memuat materi tentang
permasalahan yang menghambat penyelenggaraan
pengelolaan BUMG baik berupa pengadaari bahanbaku, pemasaran, tenaga keda, - permodalan,
mitrausaha atalt permasalahan lainnya yang terkait
dengan BUMG;
pemecahan masalah atau solusi sebagai jalan keluar
dari permasalahan/ hambatan; dan
penutup.

e

f.

(1) Kerugian yang dialami BUMG menjadi beban BUMG.
(2) Dalam hal BUMG tidak dapat menutupi kerugian dengan

Aset 
_ 
dan kekayaan yang dimilikinya, dinyitat<an irgi

melalui mausyawarah gampong.

BAB XI
KEPAILITAN

Pasa-l 39

Pasa-I 40

bagaimana dimaksud dalam pasal 39 menjadi
musyawarah Gampong untuk membubarkan

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

Kerugian se
acuan bagi
BUMG

Bupati melalui Instansi yang membidangi pemberdayaan
Masyarakat Gampong melakukan p-embinaan danpengawasan terhadap pengelolaan BUMG dan BUMG
bersama untuk meningkatkan kapasitas BUMG dan BUMG
bersama.

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 42

(1) Pembinaan terhadap BUMG sebagaimana dimaksud
dalam pasal 41 dapat diberikan:
a. Pen dampingan secara teknis:

1. Pengembangan manajemen BUMG dan BUMG
bersama;

2. Peningkatan sumber daya manusia pengeloia BUMG
dan BUMG bersama;

3. Pendampingan untuk akses pemasaran.

b. Bantuan hibah;
c. akses permodalan; dan
d. Prioritas pengelolaan sumber daya alam

ABag. Hk/ Perbup 19
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(2) Pendampingan secara teknis sebagaimana dimaksud
p3d1 |yat (1.) -huruf a dapat dikeg'asamakan d.engan
Pihak ketiga dalam hal :

a. Instansi yang membidangi pemberdayaan Masyarakat
Gampong memiliki keterbatasan sumber daya dan
kemampuan;

b. Diperlukan tenaga yang kompeten untuk membantu
Instansi yang membida.ngi pemberdayaan Masyarakat
Gampong.

Pasal 43
(1) Pemberian bantuan hibah sebagaimana dimaksud dalam

fasal 42 ayat (1) huruf b clapat beru.pa barang bergerakdan/atau barang tidak bergerak oreh pemerinLh pirsat,pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kipadaBUMG melarui pemerintah campong dan drcatat sebagaiasset gampong.

(2) Penggunaan barang bergerak dan/atau barang tidakbergerak sebagaimana dimaksud p"a" ayat t1)dikatagorik* 
__:_"p-"S.i pemakaian asset kekayaangampong oleh BUMG.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemakaian assetkekayaan gampong oLr, BUMG diatui O.rrgan eanunGampong.

Pasal 44
(1) Bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud.dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c, untuk BUMG dariPemerintah kabupaten'b"rrpa penjaminan memperorahpermodalan dari badan atau ir-U"g" keuangan.
(2) Pemberian bantuan akses permodalan

dimaksud pada ayat (1) haruJ berdasarkan
Dewan perwakilan Ralryat Kabupaten Aceh U

20

sebagaimana
persetujuan

tara.

Bagian kedua
Pengawasan

Pasal 45
(1) Pengawasan BUMG dilakukan oleh :a. Instansi y":g membidangi pemberdayaan Masyarakat

Gampong; dan
b. Inspektorat Kabupaten
c' Pengawas internal yang dibentuk melaiui musyawarahgampong.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46
BUMG dan BUMG bersama atau nama lain yang sudah adasebelum peraturan bupati ini diundangkan susurrankepengurusan organisasi BUMG dan BUMG bersama tetapmenJ alankan usaha kegiatan dan lama 1 (satu) tahunpaling

turan Bupati

Bag. Hk/Perbup 19..
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Peraturan Bupati
diundangkan.

21

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

1n1

Pasal 48

mulai berlaku pada tanggal

Ketentuan mengenai:
a. Format Buku Bank BUMG tercantum dalam lampiran I;b. Pormat Buku Kas BUMG tercantum dalam 1aampiran Il;c. Format Laporan operasional tercantum dalam lampiran

III.
d. Format Neraca BUMG tercantum dalam 1ampiran IV;e. Format Daftar Inventaris tercantum dalam lampiran V;f. Format daftar Sewa Bayar di Muka tercantum dalam

lampiran VI;
g. Pormat Aktifa tetap tercantum dalam lampiran VII;h. Format Laporan perubahan Modal teicantum daiam

lampiran VIII;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara. 

-

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal Desember 2 19M

ul Akhir 1441 H

H UTARA,

E--
AD THAIB

1

t
t
o

Diundarrgkan di Lhokseumawe uf
pada

Rabiul Akhir 1441 H

DAERAH
EH UTARA,

,>,
AZLZ

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHL]N 2019 NOMOR

16 Desember 2019 M

$

HU

Bag. Hk/ Perbup 19..........



BUMG . GAMPONG
BUKU BANK BUMG

Disetujui dan diketahui oleh

KE(UA BUMG

PERATURAN BUPAfi ACEH IJTARA
NOMOR 48 TA}IUN 2019
TEI.ITANG PEDOMAN PEMBEMUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH
UTARA

Bulan
Bank. Cab.
Rek. No.

Dibuat Oleh

Hendahara uuMG

UTARA.

t

$

LAIVTPIRAN I

Kecamatan
Kabupaten
Propinsi

ACEH UTARA
ACEH

A \

I

Tanggal
Transaksi

Keterangan
Transaksi

BuKi
Transaksr

PEMASUKAN
SALDOSetoran Bank Penankan Biaya Adm.

Saldo Awal / Transaksi s/d Butan lalu (Tahur, Berjalan)

Total Transaksi Bulan lni

Total Transaksi s/d Bulan tni (Tahun Berjalan)

Total Transaksi s/d Bulan lni (Akumutatif)

TI

UNIT USAHA

PENGELUARAN

Pajak
Iutup Buku



Kecamatan
Kabupaten ACEH UTARA

CEH

UNIT USAIIA
BUMG. GAIIPOITG

BUKTI KAS - BUMG

Disetujui

Ketua BUMG

LAMPIRAN II

Bula

Dibuat OIeh

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 48 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBEI{TUKAN DAN
PENGBLOLAAN BADAN USAHA MILIK
GAMPONG DALAM KAEIUPATEN ACEH UTARA

UTARA,

fi["tF--

"IU

PEMASUKANTalggal
Transaksi

Keterangal
Transaksi

Bukti
'l'ransaksi Penjualal Tarik dr Rek. BUMG Lain-Lain Setor ke

Renkening
Honor

Pengurus
Biaya Lain

Lain
SALDO

Saldo Awal / Transaksi s/d Bulan
lalu fiahun Berjalan]

Total Transaksi Btrlan Ini
Total Transaksi s/d Bulan Ini lTahun Berjalan)
Total Transaksi s,rd Buian Ini (Akumulatif)

THAIB



LAMPIRAN III :

IINIT USAIIA BIIMG
LAPORAN OPEIIASIONAL

s/d

Dibuat Oleh

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 48 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN DAN
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK
GAMPONG DALAM KABUPATEN

2A..
Kecarnataa : ................
Eabupatea : Aceh Utara
Pt'ollllrsf IACtII

Disetujui

Ketua BIIUG Beadahara BIIMG

UTARA,

TI{AIB

b

saw'it

IYon
Bank BUMG

Lain-lain

PTilDAPATAIV

OPERASIONAI

Honor
Biaya Pen5rusutan

Lain Lain

Biaya

Non Operasiqnal
Pajak BaxkBunga BUMG
Administrasi Barrl< BUMG

BIAYA

I DETISIT
o

PERIODE

+

non



Kecamatan
Kabupaten
Propinsi

Aceh Utara
ACEH

LAMPIRAN IV

BADAN USAHA MILIK GAMPONG
N E RACA BUMG

PER............

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 48 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBEI{TUKAN DAN
PENGELOI,AAN BADAN USAHA MILIK
GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

Dibuat Oleh

Bendahara BUMG

UTARA,

Disetujui

Ketua BUMG

++L
MAD THAIB

+

1 HARTA HUTANG
I1.1 Kas

Kas BUMG t.,,

Total Kas

1.2 Bank MODAL
t.2.L BUMG 3.1 Modal Awal

Defisit ditahan
Total Bank Defisit

1.3 Inventaris

Nilai Buku Inventaris
Ak.1.3. I

r.3.2

1.4 Sawit

AKTIVA TOTAL PASIVA

b



Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

: Aceh Utara
: Aceh

UNIT PENGELOLA KEGIATAN
DAFTAR IM/ENTARIS

I"AMPIRAN V: PERAIURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 48 TAHUN 2019
TEI.ITANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN
PENGELOLAAN BADAN USA}IA MILIK
GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH
UTARA

Gampong........

Dibuat OIeh :

Bendahara BUMG

UTARA,

THAIB

(........
KETUA BUMG

_(
+

NO
Jenis

Inventaris
Tgl

Pembelian
Bukti

Pembelian
Unit Harga

Satuan
Harga

Perolehan
Umur

Ekonomis
Penyusutan

perbulan
Umur Pakai Ak. Pen5rusutan Nilai buku

Akumulatif Ben'alan Akumulatif Berialan
1 2 3 4 5 6 7=5*6 8 9=7:8 10 11 l2=9*LO i3=9*1 1 t4=7 -L2

JUMLAH

AT

DH

t

c

b

.......)



Gampong
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

Badan Usaha Milik Gampong
DAFTAR SEWA DIBAYAR DI MUKA

Bulan

...,Tgl/Bulan/Tahun
Dibuat Oleh,

Bendahara BUMG

P.t a.i
ACBH UTARA,

-\-i-L-

Mengetahui

Direktur BUMG

THAIB

+

No Jenis Sewa Tanggal Sewa Bukti
Harga

Perolehan

Jangka

Waktu

Amortisasi

Sewa

Akumulas iAmortisasi

Nilai BukuBerjalan Akumulasi Berjalan Akumulasi

(1) (2) (3) (4) (s) (6) (7)=(5)/(6) (B) (e) (10) (11) (10; = (s) - (1 1)

JUMI.AH

U

6

LAMTIRAN VI: PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 48 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG
DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

Irmlrr ,eket-



Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

: Aceh Utara
: Aceh

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 48 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN
PENGELOLAAN BADAN USAHA Iv{ILIK
GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH
UTARA

UNIT PENGELOLA KEGIATAN
AKTIVA TETAP

Dibuat Oleh :

Bendahara BUMG

P
EH UTARA,

*

o THAIB

U {

;

1

Disetujui

Ketua BUMG

t

NO Tgl
Pembelian

Bukti -
Pembelian Unit HarF

Satuan
Harga

Perolehan1 2 3 4 5 6 7

JUMLAH

A

Jenis
Inventaris



LAMPIRAN lul :

MODAL AWAL (Modrt Setor)
MODAL......,..
SURPLUS DITAIIAN TAHUN LALU

SURPLUS DMAIIAN TAHUN BERJALAIY
CADANGAIY RESIKO pruTAI\c (rldak dibagi)
SURPLUS DIBAGI
ALOKASI SURPLUS TAHUN BERJALAN:

l. Utk Pendspatan Desa (50c2) Rp.
2. Dana Soslal Masyarakat Miskin (minimal I Rp.
3. Bonus Pengurus (35yo) Rp.

CADANGAN RESIKO PIUTANG (tidak dibagi)
S1IRPLUS DI TAHAN TAHUN INI
MODALAKHIR

Diketahui Oleh

Keuchik

BADA.IT UEATIA ![II,[K GAMFOIVG
LAFORAIS PERT'BAIIATT UODAL

PER Sl DESEMBER 2O...

Ditetapkan dan disahkan oleh

TUiJA PUET

Rp

(-)

(+)

Ro

Garnpong.

Disiapkan Oleh,

Pengurtrs BUMG

Ketua Bendahara

Dir'erifikasi oleh,

Badan Pengawas BUMG

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR43 TAHUN2Ol9
TEI.ITANG PEDOMAN PEMBEMUKAN DAN PENGpLoI"AAN
BADAN USAHA MILIK GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH
ACEH UIARA

(+)

(+)

Rp
RpRp.

Rp.

Rp. Rp

RD

Rp
Rp

..20

Ketua Ketua

UTARA,

r-tti-
THAIB

Ir 1l A

(-)

+


