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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 
NOMOR 13 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN BAD AN PERWAKILAN DESA 

DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOYOLALL

Memmbang : a. bafawa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
1999 ten tang Pemerintahan Daerah, maka untuk memperkuat 
penyelenggaraan Pemerintahan serta mewadahi perwujudan 
pelaksanaan demokrasi masyarakat di Desa dipandang perlu mengatur 
tentang Pembentukan Badan Perwaldlan Desa;

b. bahwa untuk pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah.

Mengingat ; 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- 
Daerah Kabupaten Dal am Lingkungan Propinsi Jawa Tengah 
(Lembaran Negara Tahun 1950, Berita Negara tanggal 8 Agustus 
1950);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran 
NegaraNomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 
Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Tambahan Lembaran Negara 
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3848);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik 
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan 
Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan 
Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2000 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Keija Pemerintahan Desa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2000 Nomor 5).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan; PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA
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Paiiitia Pe-inilihan sebagainmna climaksud pada Pasal 3 ayat (2) dan 
(3) Peratnran Daerah ini mempunyai tiigas :

a. Melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdaKarkan persyaratan 
yang ditentukan;

b. Menetapkaj) bakal calon menjadi calon;
c. Melaksaanakan pemilihan;
d. Melaporkan pdaksanaan pemilihan BPD kepadaBupati.

Pasal 5

(1) Mekaiiisrne pelaksanaan pemilihan BPD dilakukan rnelalui:
a. Pencalonan;
b. Pemilihan.

(2) Tata caj-a pencalonan scbagaimana dimaksud dalain ayat (1) huruf a 
pasal ini, dilakukan dengan cara :
a Bakal calon dari Paiiai Politik diajukan oleh masing-ma.sing 

Organisasi Sosial Politik yang ada di Desa sebanyak-banyaknya 3 
(tiga) orang;

b. Bakal calon dari Organisasi Kemasyarakatan diajukan oleh masing- 
masing Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Desa sebanyak- 
banyaknya 2 (dua) orang;

c. Bakal calon dari Non Partai Politik dan Non Organisasi 
Kemasyarakatan diajukan masing-masing oleh Kelua RW lewal 
musyawartili Tingkat RW yang ada di Desa sebiuiyak-banyaknya 5 
(lima) orang;

(3) Piira balcal calon yang memenuhi persyaratan ditetapkan menjadi calon 
anggota BPD dengan Surat Kepiitusan Panitia Pemilihan;

(4) Pers>'aiatan sebagaimana dimalisud dalam ayat (3) Pasal ini adalali: 
a Bertaqwa kepada Tuhan Yang Mfiha Esa ;
b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Da.sar 1945;
c. Tidak pemah terlibat langsung afau tidak langsimg dalam kegiatan 

yang mengkhianati Pancasilan dan Undmig-Undang Dasar 1945, 
G.30.S/PPT dan atau kegiatan Organisasi tcrlarang lainnyo;

d. Berpendidikaji sekurang-kiinmg Sekolali Lanjutan Tingkat Pertama 
dan atau beipengetahuan yang sederajal;

e. Beninuir sekiirang-kiu'angnya 21 tahim; 
i. Sehat Jasmani dan Pvohani;
g. Berkelakuan baik, jiijiu*, dan add;
h. Tidalx peniali dihuknm penjara kai’ena melalmkan tiiidakan pid;ma;
i. Tidalc dicabiit hak pilihiiya berda.sarkan keputiisan Pengadilan yang 

mempunyai kekuatan hukiim tetap;
j. Mengenal daeralinya dan dikenal oleh mjisyarakat di desa tersebut;
k. Bersediadicalonkan dan menjadi anggota BPD;
l. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang 

diatur dalam Peraturan Daerah;
m. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa dan 

suami/istrinya, sampai derajat pertama baik keatas, kebawah maupun 
kesamping pnda saat yang bersangkiitan menjadi calon anggota BPD.

(5) Calon anggota BPD yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) Pasal ini, dipilih oleh penduduk desa yang mempunyai hak 
pilih.
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BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

♦ e.
%

b.

c.

Dai am Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
a Bupati adal^ Bupati Boyolali;

Camat adalah kepala Kecamatan yang memimpin Kecamatan 
sebagai perangkat Daerah Kabupaten Boyolali.
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 
kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang 
diakui dal am sistem Pemerintahan Nasional dan berada di 
Kabi^aten Boyolali;
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan Pemerintahan yang 
dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa; 
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa;
Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan 
Perwakilan yang terdiri atas wakil-wakil masyarakat yang ada di 
Desa
Panitia Pemilihan BPD yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan 
adalah Panitia yang dibentuk oleh pemerintah Desa dan BPD, yang 
bertugas menyelenggarakan pemilihan anggotaBPD;
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut 
APBD, adalah rencana operasional tahunan program Pemerintahan 
dan Pembangunan Desa yang dijab arkan dan terjemahkan dal am 
angka-angka rupiah, di satu pihak mengandung perkiraan target 
penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggj 
pengeluaran Desa

g>

BAB n
PEMBENTUKAN 

Pasal 2

Tujuan Pembentukan BPD adalah memperkuat Pemerintahan Desa 
serta mewadahi perwujudan pelaksanaan demokrasi berdasarkan Pancasila

Pasal 3

*

(1) Pen^entukan BPD dan keanggotaannya dilakukan melalui pemilihan 
oleh Penduduk Desa yang mempunyai hak pilih dari calon yang 
memenuhi syarat;

(2) Pelaksanaan Pemilihan dilakukan oleh Panitia Pemilihan yang dibentuk 
oleh Pemerintah Desa bersama BPD;

(3) Dal am hal BPD sebagai mana dimaksud dal am ayat (1) pasal ini betum 
dibentuk, maka pelaksanaan pemilihan dilakukan oleh Panitia Pemilihan 
yang dibentuk oleh Pemerintah Desa bersama LMD, Organisasi Sosial 
Politik, dan Pemuka Masyarakat lainnya;

(4) Keanggotaan Panitia terdiri dari unsur Pemerintahan Desa, Partai Politik 
Han Pemuka Masyarakat lainnya yang jumiahnya disesuaikan dengan 
kebutuhan dan kemampuan Desa.



(2)

(3)

e. Memberikan persetujuan atas pengangkatan Perangkat Desa, 
f Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa; 
g. Bersama dengan Kepala Desa menet^kan Anggaran Pendapatan 

dan BelanjaDesa;

Peiakeanaan tugas sebagaimana dimaksud dal am ayat (1) Pasal ini 
ditetapkan dalam Peraturan TataXertib BPD;
Daiam melaksanakan tugasnya Pimpinan BPD dibantu oleh 
Sekretariat BPD.
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Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 
(1) Peraturan Daerah ini, BPD mempunyai fungsi:

a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat-istiadat yang hidup dan 
berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang 
kelangsungan pembangunan;

b. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama- 
sama Pemerintah Desa;
Pengawasan yaitu melipiiti Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan 
Desa, anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta Keputusan Kepala 
Desa;
Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan 
aspirasi yang diterima dan masyarakat kepada Pejabat atau Instansi 
yang berwenang.

c.

BAB IV
KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN 

Pasal 11

Keanggotaan BPD dipilih dari calon-calon sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 5 j^at (3) Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Desa 
yang bersangkutan dengan ketentuan ;

a.
b.
c. 
d 
e.

Jumlah penduduk sampai 1.500 jiwa, 5 orang anggota;
1.501 sampai dengan 2.000 jiwa, 7 orang anggota; 
2.001 sampai 2.500 jiwa, 9 orang anggota;
2.501 sampai dengan 3.000 jiwa, 11 orang anggota; 
lebih dari 3000 jiwa, 13 orang anggota

Pasal 13

(1) Kepengurusan BPD terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota
(2) Pimpinan BPD terdiri dari Ketua, dan Wakil Ketua.
(3) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini sebanyak- 

banyaknya 2 (dua) orang sesuai dengan jumlah anggota BPD;
(4) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dipilih 

dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang 
diadakan secara khusus.



Pasal 14

(1) Keaiiggotaan BPD berakliir, padasaat anggotaBPD yaiigbani dilantik;
(2) Masn Jabatan keaaggotaan BPD ditetapkan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 15

(1) Penggantian antar waktu aiiggota BPD, diambilkan dari lanjutan daftar 
unit perolehan suara dalarn pemilihan aiiggota BPD dan atau 
disclenggaralmn pemilihan oleh BPD;

(2) Tata cara pemilihan BPD antar waldu sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) Pasal ini diatur dalam Tata tertib BPD;

Pasal 16

Jabafan Piinpinan dan ancgota BPD tidak boleh dirangkap deiigan
Kepala Desa, Perangkat Desa dan LKMD atari yang disebut dengan nama
lain.

BAB V
HAi: W’EWENANG llEWATIBAN DAN LARANGAN

Pasal 17

(1) BPD mempunyai hak:
a Meminta pertanggungjawaban kepada Kepala Desa sckiirang- 

kurangnya sekali dalam satu tahun pada akhir tahun anggnran;
b. Menerima atau menolak pertanggungjawaban Kepala Desa;
c. Meminta keterangan kepada Pemerintali Desa yang menyjingkut 

kepentingan masyaralmt;
d. MenetapkantatatertibBPD:
e. Mengadakan perubalian Tala teriib BPD.

(2) Pelalcsanaan hak-hak BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pa.sai 
ini ditetapkan dalam tata tertib BPD;

(3) Anggota BPD menerima uang sidang sesuai kemampuan Keuangan 
Desa;

(4) Uang sidang anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal 
ini ditetapkan setiap taliun dalam APBD;

(5) Untuk keperluan kegiatan BPD disediakan biaya sesuai dengan 
kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekrctariat BPD;

(6) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pa.sal ini, ditetapkan setiap 
taliim dalam APBD.

Pastil 18

(1) BPD mempunyai kewajiban:
a. Mempertahankan dan memelihai'a keutiihan Desa dalam lingkup 

Negara Kesatuan Repnblik Indonesia;
b. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasai* 1945 serta 

mentaati segala Peraturan Perundang -undangan yang berlakn;
c. Membina DemolTasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 
cl. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
e. Memperhatikan dan menyalurkan aspira.si masyarakat.

(2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pa.sal ini, 
ditetapkan dalam Tata Tertib BPD.
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Pasal 19

(1) .An.cgotaBPD dilai'ang:
a Melakukan kegiatan-kegiafan dan atau melalaikan kewajibaraiya 

yang nierueikan kepenlingan Negara Pemerintah, Pemerintah 
Daerah daii masyiirakat Desa;

b. Melakukan perbuataii yang bertentangan dengan Peiatiuan 
Perundatig-undangan yang berlaku dan betlentangaii dengan 
nornia-nornia yang hidup dan berkembang daiam kehidupan 
masyarakiit. serta melakukan perbualaji lain yang dapat 
niengliilangkaii keperca>jaan ra5U5>arakat terhadap anggota BPD,

(2) Daiam I ml Pi nipinaji/aiiggota BPD melakukan pelanggaran sebagaimmia 
diinaksud dalaia a\’al (1) paaal ini, Pimpimin BPD yang lain 
mengusulkjtii kepada Bupati agar anggota BPD yang bcrsangkutan 
diberhcntikan sekaligus mengusulkan penggantian an tar waktu.

Pasal 20

(1) Tindakfin penyidikan terhadap anggota BPD yang diduga melakukan 
tindak pidana kejahaJan lianis mendapat izin tertulis dari Bupati

(2) HaJ-hal yang dikecualikan dari ketenhian sebagaiinana dimaksud daJani 
ayal (1) pasjii ini adalah ;
a Teitangkap tangan melakukan tindak pidana kejaliatan; 
b. Ditndnh telaii melakukan tindak pidana kejahatan yang diancain 

dengan liukum rnati,
(1) llasil tindakan penyidikaii sebagainiaria dimaksud daiam ayat (1) dan 

(2) pasal ini, selambatdambatnya 2 (dna) kali 24 (dua puluh empat) jam 
diberitaluikan kepada Bupati dengan tembusfm kepada ("ajuat.

4
BAB VI 

RAPAT BPD 
Pasal 21

flapat khiisus pemilihan Pimpinan BPD unfuk perfama kaliiiya 
dipirnpin anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda

Pasal 22

(1) Riipat BPD dilakukan sekurang-kurangnya satu kali daiam setahun.
(2) Ra}5al BPD sebEigainiima dimaksud daiam ayat (1) Pasal ini dipirnpin 

oleh Ketua BPD;
(3) Daiam hal Ketua BPD berhalangan rapat dipirnpin oleh seorang Wakil 

Ketua;
(4) Pelaksanaan kefentuan sebagaimana dimaksud daiam ayat (1) dan (3) 

pasal ini. ditetapkan daiam TataTeitib BPD.

I T Pasal 23

(1) Rajsat BPD bersifat terbuka untuk umum, kecuali yang dinyatakan 
tertutup berdasarkan Peraturan tata Tertib BPD;
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(2) Hast! rapat BPD sebagaimana diraaksud pada pasaJ 21, 22 dan 23 ayaf 
(1) pasjil ini dibentahukan kepada Biipati dengan tembusan kepada 
Caniat.

BAB VII
TATA TERTIB BPD 

Pasal 24

♦

TataTertib BPD diteiapkaii dengan Keputusan BPD.

BAB VIII
SEKRETARIAT BPD 

PasaJ 25

(1) Untuk meniperlancar Pelaksanaan tugas BPD dibentuk Sekretariat BPD 
sesuai dengan kemampiian Desa;

(2) Sekietai iai BPD adalaii unf^iu staf yang ineinbantu pimpinan BPD dalam 
metaksanakan tugaii dan kewajibannya;

(3) Sekretariat BPD dan keanggotaannya dibentuk dan diangkat oleh 
Pemerintah Desa atas persetujuan Pimpinan BPD dan bukan dari 
Peraiigkat Desa;

(4) SekreUiriat BPD dipiinpin oieh seorang Sela etaris BPD dan ilibfuitu oleh 
staf' sesnai kebutuhan dan atan sesuai keanggotaan BPD yang ada di 
Desa

Pasal 26

♦ n 
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(1) Sekretai'ial BPD mempunyai tugas melaksanakan segaJa usaha dan
kegiatan dalam rangka penyelenggaraan dan mengelola biaya
untuk keperluan kegiatan BPD yang disediakan seuai dengan 
kemampuan Keuangan Desa;

(2) Binya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan setiap 
tjihun daliun Angganm Penda|)atan dan BebmjaDesa

Pasal 27

Untuk menyelcnggai Jikan tiigas sebagaimana dimaksud pada pasal 26 a^'at 1
^1) Penitiu an Daer^di ini, Sekretai iat BPD inempunyiii fungsi;

a Melaksanakan urusan Tata Usaha;
b. Mengelola Keuangan BPD;
c. Menipersiapkaii penyelenggaraan rapat dan pembuatan risalali yang 

diselenggarakan oleii BPD.

PasaJ 28

Dalam hai Desa tidak mainpu, berdasarkan musyawarali BPD, salah
satu anggota BPD ditunjuk untuk melaksanakan tugas kesekietai latan BPD.
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Pasal 29

Sekretariat BPD dalam melaksanakaii tugasnya berada dtbawah dan 
bertanggung jawab kepada Pimpinan BPD.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 30

Patla sajil mulai berlakimya Peraliiian Daerali mi LMD yang telaii 
ada nielaksanakan higas sampai terbentiiknya BPD

BAB X 
PENUTUP 

Pasal 31

Hai-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan 
ditetapkan lebih lanjut oleh Bupali sepanjang mengenai pelaksaiiaannya

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
perigundangan Pcraiuian Daerali ini dengan penempatannya dalaiii 
Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkaii di BOYOLALI
Pada tanggal /3 2000

.'>v)Y O LAI. I

t I
VNTA

Dimidangkaji di 1^ O Y O L A L 1
Pada tanggal

^<^Ei?TT7S^^AE.RAH KABUPATTr.'N
'$/ ' ‘ \j>\ O L A L I

___ ^ 3(;)ETEPJ0
Jl. 0 L Utama Miida

NUb 010 056 240

LEMBARAN D.^ERAH KABITPATEN BOYOLALI TAHUN 2000 NOMOR

■'tW-'ks
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PENJEl.ASAN
PERATURAN DAFRAH Ky\B UP ATEN BOYOLAU 

NOMOR /3 TAHIIN 2000 
TENTANG

PEMBENTUKAN BAD AN PERWAKILAN DESA

PENJELASAN.

Dengaii ditefapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 teiitaiii) 
Pemerintahan Daerah, maka Undaiig-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentaug 
Pemerinlahan Desa dinyatakan lidak berhiku !agi.

Sebagai tindak lanjut diteta|)kajmya Bndang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 
dimaksud, Menteri Dalain Negeri telah nienetapkan Peraturan Menteri Dalani Negeri 
Nomor 4 Tahun 1999 yang seb^ian rnaterinya mencabtil berlakunya Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 yang mengatur tentang Pembentukan 
Lembaga Miisyawaiali Desa (LMD) yajjg berfuiigsi sebagai Lembaga 
Pennusyawai atan Desa

Dengan nuMigacu patla ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
1999 tentang Penieniitaljan Daerah dibentuk lembaga barn di Tingkat Desa sebagai 
pengganti LMD yang beifungsi sebagai Lembaga pei-wakilan masyai akat yajig disebut 
Badaii Penvakilaii Desa (BPD).

Badan Perwakilan Desa (BPD), berfungsi sebagai Lembaga Legislatif dan 
Pengawasan pelaksanaan Penyelenggai aan Pemerintahan di Desa

Untuk membenkan iandasan yiuidis bagi Pembentukan Badan Perwakilaji 
Desa yang keanggotaannya akaii dipilih dari, oleh, dan untuk Masytirakat sebagai 
perwujudan demokrasi masyarakat di desa, maka Pemerintah Daerah perlu mengatur 
mengenai pembentukan Badan Perwakilan Desa yang ditetapkan dengan Peratiuan 
Daerali.

17 PENJELASAN PASAL DEMI l>ASAL.

Pasal 1 dan cukup Jelas

Pasal 3 ayat (1) Yang diniaksud dengan Penduduk desa yang niempuiiyai hak
piiih adalah :
a Terdiiitar secara sah sebagai penduduk desa yang 

bersaiigkutan sekurang-kiu angnya 6 (eiiam) bulan terakhir 
dengan tidak teiputus-putus.

b. Sudah meiicapai usia 17 ttilmn atau telah/pemah raenikah 
pada saat permtupan pendaflaranpemilih;

c. Tidak sedang menjalani pidana kururigan atau tidak sedmig 
dicabut hak pililmya berdasaiktm Keputusan Peugadilan yang 
mempunyai kekuatan hukum yang (etaj);

Pasal 4 cukup Jelas.
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Pasal 5 ayat (2) huntf b 

Pasal 5 ayat (4) huruf c

#

Pasal 5 ^at (4) huruf h

Pasal 5 ayat (5) dan (6) 

Pasal 6 ^at(l)

Pasal 6 ^at (2) dan (3) a/d 
Pasal 9 ayat (1) (2) dan (3)

Pasal 10

Organisasi Kemasyarakatan yang talah berdiri sekurang- 
kurangnya 2 (dua) tahun di Desanya.

Yang dimaksud dengan terlibat langsung dal am 
G.30.S./PKI adalah:
1. Mereka yang merencanakan, turut merencanakan, atau 

mengetahui adanya perencanaan G.30.S/PKI tetapi 
tidak melaporkan kepadaPejabat yang berw^tb.

2. Mereka yang dengan kesadaran akan tujuannya 
melakukan kegiatan-kegiatan dal am pelaksanaan 
G.30.S/PKI tersebut

Yang dimaksud dengan terlibat tidak langsung dal am 
G.30.S/PKI adalah:

1.

2.

Mereka yang menunjukkan sikap, baik dal am 
perbuatan atau dal am ucapan-ucapan, yang bersiiat 
menyetujui G.30.S/PKI;
Mereka yang secara sadar menunjukkan sikap, baik 
dal am perbuatan atau dal am ucapan, yang menentang 
usahapenumpasan G.30.S/PKI;

Yang dimaksud dengan tindak pidana yaitu tindak pidma 
yang diancam pidana penjara 5 (lima) t^un atau lebiL

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan penetapan berdasarkan unitan 
perolehan suara adalah Jumlah urutan perolehan suara 
dan yang terbanyak pertama dan seterusnya sampai urutan 
perolehan sesuai dengan jumlah anggota BPD yang 
dibutuhkan di Desa Misalnya suatu desa membutuhkan 5 
(lima) orang anggota BPD maka jumlah perolehan 
terbanyak urutan pertama sampai kelima yang menjadi 
anggota BPD.

Cuki^ jelas.

Implementasi/penerapan fungsi-sungsi BPD yang paling 
penting dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
adalah fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Desa, 
karena fungsi pengawasan ini mengandung konsekuensi 
dan tuntutan kepada Pemerintah Desa untuk tidak 
bertindak sewenang-wenang serta hams senantiasa peka 
dal am menyerap dan memenuhi kehendak masyarakat

Dengan fungsi BPD ini dibarapkan akan lebih menjamin 
pemerintahan yang demokratis dan aspiratif karena 
keanggotaan BPD dipilih secara langsung dari dan oleh 
masyarakat desa setempat

Pasal 11 s/d Pasal 32 cukup jelas.


