


Menetapkan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6o Tahun 2ot4 tentang Dana Desa
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4 Nomor
168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5s58),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 20 16 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
zolo Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 586a);

10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2ol7
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2a14 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 2093l;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 201s tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah rertinggal dan
Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2A16 tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2Ol7;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.aT /2016 tentang Tata
Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan
Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 4781;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2arc
tentang Pjffibeqtukan dan Susunan Perangkat Daerah;

16. Peratuydn Daerbfr Kabupaten Minahasa Nomor I Tahun 2016
tentar/g Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Minahasa Tahun Anggaran 2017;

17. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 75 Tahun 2016 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Minahasa Tahun Anggaran 2Ot7.

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASI,AN,
PENETAPAN RINCIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA
DESA DI KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa.
3. Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengums urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati daram
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Bupati adalah Bupati Minahasa.
5. Hukum Tua adalah sebutan Kepala Desa di Kabupaten

Minahasa.
6. Pemerintah Desa adalah Hukum Tua dibantu perangkat

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
Desa

l:
7.Dana Desa











peningkatan partisipasi magrarakat 6alarn proses
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunandesa;
pengembangan kapasitas masyarakat desa;
pengembangan ketahanan masyarakat desa;
pengembangan sistem informasi desa;
dukunganpengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di
bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan
anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota
masyarakat desa penyandang disabilitas;
dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam,
penanganan bencana alam serta penaltganan kejadian luar
biasa lainnya;
dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi
produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa
Bersama;
dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok
masyarakat, koperasi dal/atau lembaga ekonomi masyarakat
desa lainnya;
pengembqngax kerjasama antar desa dan kerjasama desa
dengprf piha\ketiga; dan
bid/ng kegiata\r pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang
sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan ditetapkan dalam
musyawarah desa.

b.
C.

d.
e.

f.
ob'

h.

i.

J.

k.

Pasal 1 1

Desa dalam perencanaan prograrn dan kegiatan pemberdayaan
masyarakat desa yang dibiayai DD, dapat mempertimbangkan
tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kema,juan desa,
yang meliputi:
a. DesaTertinggaJ dan I atauD e saSangatTertinggal

memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa
untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
1. pembentukan usahaekonomiwarga/kelompok dan

BUMDesa/BUMDesa Bersama dan/ atau lembaga ekonomi
masyarakat desa lainnya melalui pemberian askesmodal,
pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha
ekonomi pertanian berskala produktif danusaha ekonomi
lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu desa satu
produk unggulan; dan

2. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan
hidup bagi masyarakat desa.

b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaa-rl
masyarakat desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa
yang meliputi:
1. Penguatan usaha ekonomi warga/kelompok dan

BUMDesa/BUMDesa Bersama melalui pemberian akses
modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi
usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha
ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi
lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu desa satu
produk unggulan;

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga
dan pembentukan wirausahaan di desa; dan

3. Pengembangan lapangan kerja untuk
kebutuhan hidup bagi masyarakat desa-

kerja terampil

pemenuhan

^*{



d.

Desa Maiu dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan k€iatan
pemberdayaarr masyarakat desa untuk menegald<an Lumbung
Ekonomi Desa yang meliputi:
1. perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok dan

BUMDesa/BUMDesa Bersa mamelalui pemberi anak
sesmodal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran
bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha
ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi
lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu desa satu
produku nggulan;

2. peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan di desa;
3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di

desa;
4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan

kebutuhan hidup bagi masyarakat desa.
Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa
Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri
memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa
untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas Wira
Desa yang meliputi:
1. Pengelolaan \cara partisipatif kegiatan pelayanan sosial

dasf dibidan! pendidikan, kesehatan, pemberdayaan
perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat
marginal dan anggota masyarakat desa penyandang
disabilitas;

2. Pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian
lingkungan hidup;

3. Pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam,
penang€Lnan bencana alam, serta penanga.nan kejadian luar
biasa lainnya;

4. Pengembangan kapasitas masyarakat desa untuk
berpartisipasi dalam mengelola DD seca-ra transparan dan
akuntabel; dan

5. Peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat
tatakelola desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.

Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa
Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri
memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa
untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa
yang meliputi:
1. Membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta

menegakkan peraturan hukum di desa;
2. Membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi

untuk mendorong masyarakat desa yang partisipatif dan
komunikatif; dan

3. Penguatan adat istiadat, seni, tradisi, dan budaya desa.

Pasal 12

DD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak
termasuk dalam prioritas penggunaan DD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) setelah mendapat
persetujuan bupati.

{21 Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (U
diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa
mengenai APBDesa 

I
Pasal. 

l,-

e.

(1)
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BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 2 1

Hat-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini,
sepanjang menyangkut pelaksana€mnya akan diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mepgetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini flengan penempatannya datam Berita Daerah
Kabupaten Minahasa.f

-----.----I,,. \
, Ditetaokan di Tondano

pada tr"gs.l 16 iFWzul+El 2ol7

BUPATI MINAHASA,

Diundangkan di Tondano
Pada tanggat 16 TeVwUnw Aot?

%
JANTJE W.MW

Sekretaris Kabupaten Minahasa,

JEFFRY ROBBY KORENGKENG

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2OI7 NOMOR 
'A
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