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BUPATI TAPANULI SELATAN

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NOMOR IO TAHUN 2016

TENTANG

GOTONG ROYONG MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI SELATAN,

a. bahwa nilai-nilai gotong royong yang tumbuh dan berkembang
dalam masyarakat sebagai bagian dari system nilai budaya
bangsa, perlu dilestarikan secara berdayaguna dan berhasil
guna untuk memperkuat integrasi sosial masyarakat di desa
dan kelurahan serta memperkokoh Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pelestarian nilai-nilai
gotong royong melalui peningkatan partisipasi masyarakat
dalam pembangunan, perlu dilaksanakan kegiatan Gotong
royong masyarakat yang mengikutsertakan seluruh
komponen bangsa termasuk unsur departemen, lembaga
pemerintah non departemen;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Gotong Royong Masyarakat.

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, fiambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10921;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor
sa95);
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Talr,bali,an Lembaran Negara Republik Indonesia
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
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
[,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 159, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4588);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2Ol5 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan l€mbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 20O5
tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong
Royong Masyarakat;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

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

10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
(kmbaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016
Nomor 281);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

dan

BUPATI TAPANULI SELATAN

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN
MASYARAKAT.

Menetapkan DAERAH TENTANG GOTONG ROYONG
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BAI} I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas- luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

l.embaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil
kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan.

7. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Iembaga Teknis Daerah, Kecamatan
dan Kelurahan.

8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintah Desa atau yang disebut nama lain adalah Kepala Desa dan
Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

11. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah
Kabupaten/ Kota dalam wilayah kerl'a Kecamatan;

12. Pembangunan Desa dan Kelurahan adalah seluruh kegiatan pembangunan yang
berlangsung di desa dan kelurahan yang dilaksanakan secara terpadu dengan
mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat.

13. Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang saling berintegrasi satu
sama lain.

14. Gotong Royong adalah kegiatan kedasama masyarakat dalam berbagai bidang
pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan
masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

15. Gotong royong masyarakat adalah kegiatan Gotong royong masyarakat yang
dilaksanakan setiap bulan.
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BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Gotong royong masyarakat dimaksudkan untuk memperkokoh jati diri individu
dan masyarakat dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan.

(2) Gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan
untuk mendukung pengembangan budaya daerah dalam mencapai peningkatan
kualitas Pembangunan.

BAB III
PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN GOTONG ROYONG

Pasal 3

Pelestariandan Pengembangan Gotong Royong dilakukan dengan:
a. konsep dasar;
b. program dasar;
c. strategi pelaksanaan; dan
d. evaluasi.

Pasai 4

Konsep dasar sebagaimana dimal<sud dalam Pasa_l 3 huruf a meliputi:
a. menjaga, melindungi dan membina gotong royong;
b. menumbuh kembangkan semangat kebersamaan dan kegotong-royongan;
c. partisipasi, kreativitas, dan kemandirian masyarakat;
d. media menumbuhkembangkan rasa sosial; dan
e. terbentuknya komitmen dan kepedulian masyarakat yang menjunjung tinggi

nilai social budaya.

(1) Programd"sg1' ssfagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b meliputi:
a. penguatan kelembagaan;
b. peningkatan sumber daya manusia; dan
c. pemantapan ketatalaksanaan.

(2) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a meliputi:
perencanazrn;
pengorganisasian;
administrasi dan operasional; dan
pengawasan.

(3) Peningkatan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b dilaksanakan melalui:
a. fasilitasi secara berl'enjang kepada aparatur di daerah;
b. pengembangan kapasitas apa_ratur daerah dalam penyusunan program dan

kebijakan berbasis budaya masyarakat;
c. sosialiasi program dan kebijakan pelestarian dan pengembangan adat

istiadat dan nilai-nilai sosiar budaya masyarakat kepada aparat daerah; dan
d. internalisasi program dan kebijakan berbasis budaya masyarakat kepada

aparat pemerintah daerah.
(4) Pemantapan ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

dilaksanakan melalui pengembangan:

a.
b.
c.
d.

Pasal 5
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Pasal 6

strategi pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c meliputi:
a. penyusunan langkah-langkah prioritas;
b. pelembagaan forum-forum al<tualisasi semangat gotong royong masyarakat

dalam even-even strategis daerah dan masyarakat;
c. pengembangan model koordinasi antara pemerintah daerah dengan

kelembagaan adat istiadat dan sosial budaya yang bersifat berkelanjutan;
d. pemeliharaan semangat gotong royong dan sistem sosial yang positif didalam

masyarakat; dan
e. nilai gotong royong dan mentransformasikan menjadi nilai sosial budaya

kekinian menuju terciptanya masyarakat madani.

BAB IV
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 7

(1) Dalam rangka fasiiitasi dan pembinaan gotong royong masyarakat dapat
dibentuk kelompok kerja di Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.

(2) Untuk pelaksanaan gotong royong masyarakat, dapat dibentuk Satuan Tugas
(Satgas) di Kecamatan dart Desa/Kelurahan.

Pasal 8

(1) Satgas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) daram melaksanakan
tugasnya dapat memberdayakan masyarakat.

(2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dilaksanakan secara koordinatif dan terpadu dengan program pemberdayaan
masyarakat yang ada dengan prinsip transparansi, partisipatif, dan
akuntabilitas serta mencerminkan nilai-nilai budaya lokal yang ada dan
berkembang di masyarakat.

BAB V
PENYELENGGARAAN

Pasal 9

a. metode peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia dan
tatalaksana pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial
budaya masyarakat;

b. prosedur dalam pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat
dan nilai sosial budaya masyarakat; dan

c. mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan pelestarian dan pengembangan
adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat.

(1) Gotong royong masyarakat diselenggarakan di setiap Desa dan Kelurahan di
seluruh wilayah Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan.

(2) Gotong royong masyarakat diselenggarakan dalam memperingati hari jadi
Kabupaten Tapanuli selatan selama satu bulan pada bulan November setap
tahun.

(3) Gotong royong masyarakat di desa dan kelurahan dilaksanakan minimal 1
(satu) kali setiap bulan dengan waktu dan tempat yang ditentukan berdasarkan
hasil musyawarah desa.
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Pasal 10

Penyelenggaraan gotong royong masyarakat dilakukan dengan prinsip dari, oleh
dan untuk masyarakat dengan memperoleh dukungan/bantuan dari perangkat
daerah, pemerintahan desa/ kelurahan dan masyarakat.

Pasal 11

Penyelenggaraan gotong royong masyarakat di desa dan kelurahan melibatkan
seluruh elemen masyarakat dan lembaga kemasyarakatan seperti Tim Penggerak
PKK, Karang Taruna, RT/RW, dan lcmbaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
(LPMD) atau sebutan Lain.

BAB VI
PENGORGANISASIAN

Pasal 12

(1) Pemerintah daerah membentuk tim pembina gotong royong masyarakat yang
anggotanya terdiri dari perangkat daerah, pemerintah desa/kelurahan, dunia
usaha, LSM, dan unsur-unsur terkait dengan bidalg kegiatan gotong royong
masyarakat.

(2) Pemerintah daerah mengarahkan dan memfasilitasi pemerintah desa/kelurahan
dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian gotong royong masyarakat.

Pasal 13

(1) Pemerintah daerah membentuk tim fasilitasi gotong royong masyarakat tingkat
daerah yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah daerah serta instansi
lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah terkait sesuai dengan bidang
kegiatan gotong royong masyarakat.

(2) Pemerintah daerah memfasilitasi kecamatan, desa dan kelurahan dalam
percncanaan gotong royong masyarakat.

Pasal 14

(1) Camat membentuk tim pendamping gotong royong masyarakat kecamatan yang
keanggotaannya terdiri dari instansi terkait, lembaga kemasyarakatan, LSM,
tokoh masyarakat kecamatan.

(2) Tim pendamping gotong royong masyarakat kecamatan melakukan
pendampingan terhadap Pemerintah desa dan kelurahan dalam menggerakkan
masyarakat mulai tahap persiapan, pelaksanaan dan pengembangan tindak
lanjut kegiatan gotong royong masyarakat.

Pasal 15

(1) Pemerintah desa dan kelurahan membentuk tim pelaksana gotong royong
masyarakat desa dan kelurahan yang keanggotaannya terdiri dari instansi
terkait, lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan, LSM, tokoh masyarakat
desa/ kelurahan.

(2) Tim pelaksana gotong royong masyarakat desa/kelurahan melakukan
persiapan, pelalsanaan dan pengembangan tindak lanjut kegiatan gotong
royong masyarakat bersama masyarakat.



BAB VII
BIDANG-BIDANG KEGIATAN

Pasal 16

(1) Kegiatan gotong royong di bidang kemasyarakatan, meliputi :

penguatan sistem keamanan lingkungan;
pembangunan dan pemeliharaan pos keamanan lingkungan;
peningkatan kemampuan satuan pertahanan sipil/Hansip dan satuarr
perlindungan masyarakat di desa dan kelurahan.
penegakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
penyuluhan tentang idiologi negara, wawasan kebangsaan, serta persatuan
dan kesatuan nasional;
penyuluhan hukum yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat;
penyuluhan tenta-ng kesadaran membayar pajak untuk peningkatan pAD;
penggerakkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan
kelurahan secara gotong royong dan swadaya; dan
kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang kemasyarakatan.

a.
b.
c.

d
e

f.
g
h

I

(2) Kegiatan gotong royong di bidang ekonomi meliputi:
a. penguatan peranan koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat;
b. fasilitasi pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat;
c. fasilitasi pengembangan lembaga simpan pinjam;
d. pengembangan budidaya pertanian tanaman pangan dan holtikultura;
e. pengembangan budaya menabung di kalangan masyarakat;
f. pembangunan dan perbaikan prasar€rna perekonomian masyarakat (seperti

bendungan desa, saluran irigasi, lantai jemur, lumbung pangan
masyarakat, jalan desa, dermaga desa, tambatan perahu, dan prasarana
perekonomian lainnya); dan

g. kegiatan lain yang berkaitan dengan bidang ekonomi.
(3) Kegiatan gotong royong di bidang sosial budaya dan agama meliputi :

a. penyuluhan kesehatan (seperti kesehatan ibu dan anak, kesehatan
lingkungan atau sanitasi, kesehatan reproduksi remaja, bahaya narkoba,
bahaya HIV/AIDS);

b. pelayanan kesehatan missal (seperti pelayanan posyandu untuk ibu dan
anak, imunisasi, khitanan massal, d11);

c. bantuan bagi e12n* tua lanjut usia;
d. lomba kesehatan (seperti lomba makanan sehat d,an berg;zi, lomba batita

sehat, dll);
e. pembangunan dan pemeliharaan prasarana kesehatan (seperti prasar€rna

dan sarana posyandu);
f. pembangunan dan pemeliharaan sarana olah raga;
g. perlombaan dan pertandingan olah raga;
h. pertemuan organisasi kepemudaan (seperti karang taruna, remaja masjid,

dll);
i. perlombaan dan pertunjukan seni dan budaya;
j. pembangunan dan pemeliharaan sarana,sarana ibadah; dan
k. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan agama.

(4) Kegiatan gotong royong di bidang lingkungan meliputi:
a. pembangunan dan pemeliharaan prasarana Lingkungan [ialan tingkungan,

jembatan desa, drainase, prasarana persampahan, iamban, dan prasarana
lingkungan lainnya);

b. pembangunan dan pemeliharaan prasarana air bersih;
c. pembersihan dan penyehatan lingkungan pemukiman;
d. penyuluhan tentang kesehatan lingkungan;
e. konservasi, rehabilitasi, dan reboisasi lahan kritis; dan
f. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang lingkungan.
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BAB VIII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

Pemerintah Daerah serta Camat melakukan monitoring dan evaluasi pelalsanaan
kegiatan gotong royong masyarakat secara berjenjang sesuai dengan tingkat
kewenangan masin g-masing.

Pasal 18

Pemerinta-h Daerah, Camat, Kepala Desa dan Lurah menyampaikan laporan
pelaksanaan kegiatan gotong royong masyarakat secara bedenjang.

Pasal 19

(l) Pelaporan pelaksanaan gotong royong masyarakat dilakukan secara be4'enjang
mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat Kabupaten.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. bentuk kegiatan;
b. tujuan dan sasaran kegiatan;
c. frekuensi kegiatan;
d. peserta kegiatan;
e. prasar€rna dan sarana yang dipergunakan; dan
f. kendala yang dihadapi dan strategi pemecahan masalah.

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1) dan ayat (21 dilal<ukan secara
berkala sesuai peraturan yang berlaku.

Pasa-l 20

(1) Monitoring dan evaluasi nilai gotong royong masyarakat dilakukan secara
be{enjang mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai dengan tjngkat kabupaten,
berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
acuan pembinaan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 2 I

Segala pendanaan yang berkaitan dengan persiapan dan pelaksanaan kegiatan
gotong royong masyarakat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya Masyarakat, serta
bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat.

(1) Sanksi terhadap kegiatan gotong royong masyarakat sesuai hasil musyawarah
desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diverifikasi oleh
Pemerintah Daerah.

BAB X
SANKSI

Pasal 22
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BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dalam penyelenggaraan gotong royong masyarakat di setiap desa dan kelurahan,
ag€rr mengacu pada Peraturan Daerah ini dan disesuaikan dengan kondisi dan
kebutuhan masyarakat setempat.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orarlg mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Iembaran Daerah Kabupaten Tapanuli
Selatan.

Ditetapkan di Sipirok
padatanggal ?O 0E,ef4bEk2ol6

BUPATI TAPANULI SELATAN,

PqAAF KOORDI

Str.(DAKAB

ASiSTEN

LM.

$
l :..3AG

T,..,JUBBAG

P?H

,

,,,



Dalam penyelenggaraan gotong royong masyarakat di setiap desa dan kelurahan,
agar mengacu pada Peraturan Daerah ini dan disesuaikan dengan kondisi dan
kebutuhan masyarakat setempat.
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BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap or€rng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam tembaran Daerah Kabupaten Tapanuli
Selatan.

Ditetapkan di Sipirok
pad,atanggal jo D&E-:t-1bEP 2ot6

BUPATI TAPANULI SELATAN,

UL M. PASARIB



Dalam penyelenggaraan gotong royong masyarakat di setiap desa dan kelurahal,
agar mengacu pada Peraturan Daerah ini dan disesuaikan dengan kondisi dan
kebutuhan masyarakat setempat.
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BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pasal,24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerali Kabupaten Tapanuli
Selatan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 7o DEErlW.2atb
BUPATI TAPANULI SELATAN,

S RUL M. PASARI
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BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dalam penyelenggaraan gotong royong masyarakat di setiap desa dan kelurahan,
agar mengacu pada Peraturan Daerah ini dan disesuaikan dengan kondisi dan
kebutuhan masyarakat setempat.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Sipirok
pada tangsal b WWr4W]-%lb
BUPATI TAPANULI SELATAN,

SYAHRUL M. PASARIBU

ttd

Diun
pada

isi
tanggal 7o nW<.2otb

SEKRETARIS KABUPATEN,

PARULIAN NASUTION

LEMBARAN DAERAH KAEIUPATEN TAPANULI SELATANTAHUN 2017 NOMOR 2O4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN PRO!'INSI
SUMAETRA UTARA {27 O / 2Ot6)
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BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dalam penyelenggaraan gotong royong masyarakat di setiap desa dan kelurahan,
agar mengacu pada Peraturan Daerah ini dan disesuaikan dengan kondisi dan
kebutuhan masyarakat setempat.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkal pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli
Selatan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 7o ESetzWP.Z4b
BUPATI TAPANULI SELATAN,

ttd

SYAHRUL M. PASARIBU

di kDiun
pada WK Zotto4o

SEKRETARI D KABUPATEN,

PARULIAN NASUTION

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATANTAHUN 2016 NOMOR 284
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN PROVINSI
SUMAETRA UTARA (27 O / 20t6l
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BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dalam penyelenggaraan gotong royong masyarakat di setiap desa dan kelurahal,
egar mengacu pada Peraturan Daerah ini dan disesuaikan dengan kondisi dan
kebutuhan masyarakat setempat.

PaseJ24

Peratural Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal

BUPATI TAPANULI SELATAN,

SYAHRUL M- PASARIBU

Diun
pada

di pirok

SEKRtrT D KABUPATEN,

I

PARULIAN NASUTION

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATANTAHUN 20T6 NOMOR 2O4
NOREG PERATURAN DAERAH KAE}UPATEN TAPANULI SELATAN PROVINSI
SUMAETRA UTARA {27 O / 20t6l
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BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dalam penyelenggaraan gotong royong masyarakat di setiap desa dan kelurahan,
agar mengacu pada Peraturan Daerah ini dan disesuaikan dengan kondisi dan
kebutuhan masyarakat setempat.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal

BUPATI TAPANULI SELATAN,

ttd

SYAHRUL M. PASARIBU

Diundan di si k
pada tanggal

SEKRETARIS KABUPATEN,

PARULIAN NASUTION

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATANTAHUN 2016 NOMOR 2 
',
I

NOREG PERATURAN DAERAH KAIIUPATEN TAPANULI SELATAN PROVINSI
SUMAETRA UTARA {27 O / 20t6l

I



GUBERNUR SUMATERA UTARA

Meda-rr, Zl peVr"kr J'at6
, t8B,TUtln614Nomor

Sifat
Lampiran
Periha-l : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Kab.Tapanu[ Selatan.

Kepada Yth :

Sdr. Bupati Tapanuli Selatan

di-

SipAok.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 188.34 /7272 /2016
tanggal 7 November 2016 Perihal Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatal.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Gotong Royong Masyarakat
telah dievaluasi sesuai dengan peraturan perundalg-undangal yang
berla,ku.

Bupati supaya meLakukan penyempurnaan dan penyesuaian
terhadap Ralcangan Peraturan Daerah dimaksud, berdasarkan hasil
evaluasi Gubernur sebagairnal2 tercantum dalam Lampiran yang
merupalan bagian tidak terpisah-kan dari surat Gubernur ini.

Dalam hal Bupati tidat< menindallanjuti hasil evaluasi dan tetap
menetapkan Ranperda dimalsud menjadi Peraturan Daerah, dapat
rt ita kuka.:n pembatalan oleh Gubernur.

Setelah Ranperda tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Daerah
agar dikirimkan kepada Gubernur Sumatera Utara cq. Biro Hukum
Setdaprovsu sebanyak 2 (dua) exemplar.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya'

GUBERNUR SUMATERA UTARA

Ir.H.'TEN
A-.

crf Bnnv NURADI,M.si

Tembu disam keoada
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Pertinggal.



LAMPIRAN SURAT GU
NOMOR
TANGGAL

BERNUR SUMATERA UTARA
: tg4 , ?42/1t 6 74.
i 29 Deta.k. Ja,6

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TAPANULI TENTANG GOTONG ROYO}TG MASYARAI(AT.

1. Konsiderans Menimbang huruf d, disempurnakan sehingga ditulis dan
dibaca :

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Gotong Royong Masyarakat;

2. Frase Dengan Persetujuan Bersama, disempurnakan sehingga ditulis dan
dibaca :

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

dan

BUPATI TAPANULI SELATAN

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG GOTONG ROYONG
I\4ASYAIL{IGT

3. Pasal 1:

a. diantara kata Peraturan dan kata lni disisipkan kata Daerah.

b. rumusan urutan angka 2 lama diubah menjadi rumusan urutan angka

3 baru.

c. rumusan umtan angka 3 lama diubah menjadi rumusan urutan angka

2 baru -

d. rumusan urutan angka 4, pada awal kalimat ka:ta-kata. Kepala Daerah

diubah menjadi kata Bupatl.

e. rumusan urutan angJra 12, penulisan kata Lrlurahan diantara kata dan

dengan kata yang disempumakan menjadi kata kelurahan.

4. Pasal 3, setiap awal kata pada huruf a s/d huruf d ditulis dengan huruf
kecil.

5. Pasal 5 ayat (4), penulisan kata hurufc diantara angka 11) dan kata

dllakaanakan disempurnakan menjadi hunrf c.

6. Pasal 6, setiap awal kalimat pada huruf a s/d huruf e ditulis dengan huruf
kecil.

7. Pasal 9, penulisan kata Nopember diantara kata bulan dan kata eetlap

diubah menjadi kata November.



8. BAB XI, disempurnakan sehingga ditulis dan dibaca :

BAB XI

SANKSI

Pasal 22

(1) Sanksi terhadap kegiatan gotong royong masyarakat sesuai hasil

musyawarah desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(2) Peraturan Desa sebagaimala dimaksud pada ayat (1) harus diverifikasi

oleh Pemerintah Daerah.

9. BAB XII KETENTUAN PERALIHAN, dihapus.

f 0. BAB XIII lama diubah menjadi BAB XII baru, disempurnakan sehingga

ditulis dan dibaca :

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dalam penyelenggaraan gotong royong masyarakat di setiap desa dan

kelurahan, agar mengacu pada Peraturan Daerah ini dan disesuaikan

dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok

pada tanggal

BUPATI TAPANULI SELATAN,

(NAMA TERANG)

Diundangkan di Sipirok

pada tanggal

S EKRETARIS DEARAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

(NAMA TERANG)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2016

NOMOR........

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

PROVINSI SUMATERAUTARA: 1 2-lo /2ot6l.



LAMPIRAN SURAT GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR :

TANGGAL :

IIASIL Ef,'ALUASI RANCANGAIT PERATURAN DAERAH KABT'PATEI{
TAPANULI SELATAN TENTANG GOTONG ROYONG MASYARAKAT.

1. Konsiderans Menimbang huruf d, disempurnakan sehingga ditulis dan
dibaca:

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Gotong Royong Masyarakat;

2. Frase Dengan Persetujuan Bersama, disempurnakan sehingga ditulis dan
dibaca :

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

dan

BUPATI TAPANULI SELATAN

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG GOTONG ROYONG
MASYARAKAT

3. Pasal 1:

a. diantara kata Peraturan dan kata lnl disisipkan kata Daerah.

b. rumusan urutan angla 2 lama diubah menjadi rumusan urutan angka

3 baru.

c. rumusan urutan angka 3 lama diubah menjadi rumusan urutan angka

2 baru.

d. rumusan urutan angla 4, pada awal kalimat kata-kata Kepala Daerah

diubah medadi kata Bupati.

e. rumusan urutan angka 12, penulisan kata krlurahan diantara kata dan

dengan kata yang disempurnakan menjadi kata kelurahan.

4. Pasal 3, setiap awal kata pada huruf a s/d huruf d ditulis dengan huruf
kecil.

5. Pasal 5 ayat (4), penulisan kata hurufc diantara angka lll dan kata

dllaksanakan disempumakan menjadi huruf c.

6. Pasal 6, setiap awal kalimat pada huruf a s/d huruf e ditulis dengan huruf
kecil.

7. Pasal 9, penulisan kata Nopember diantara kata bulan dan kata setlap

diubah menjadi kata November.



8. BAB XI, disempurnakan sehingga ditulis dan dibaca :

BAB XI

SANKSI

Pasal 22

(1) Sanksi terhadap kegiatan gotong royong masyarakat sesuai hasil

musyawarah desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus diverifikasi

oleh Pemerintah Daerah.

9. BAB XII KETENTUAN PERALIHAN, dihapus.

10. BAB XIII lama diubah menjadi BAB XII baru, disempurnakan sehingga

ditulis dan dibaca :

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dalam penyelenggaraan gotong royong masyarakat di setiap desa dan

kelurahan, agar mengacu pada Peraturan Daerah ini dan disesuaikan

dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok

pada tanggal

BUPATI TAPANULI SELATAN,

(NAMA TERANG)

Diundangkan di Sipirok

pada tanggal

S EKRETARIS DEARAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

(NAMA TERANG)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2016

NOMOR........

NOREG PERATURAN DAERAH KAIIUPATEN TAPANULI SELATAN,

PROVTNSTSUMATERAUTARA: ()k /2016).



11. Supaya dibuat Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal demi Pasal dalam

Peraturan Daerah ini.

GUBERNUR SUMATERA UTARA

v
IT. H.TENGKU ERRY NURADI,M,Si




