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Mengingat 1.

3.

5.

PERATURAN DAERAH K,\BUPATEN BOYOLALI 
NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Mcnimbang : a.

b.

bahwa dengan tclah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Taliun 2004 
tentang Pemerihtahan Daerah, maka untuk memperkuat penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa dan mewadahi perwujudan partisipasi serta demokrasi 
masyarakat Desa dipandang perlu mengatur tentang Badan Permusyawaratan 
Desa.
bahwa untuk pengaturannya perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Boyolali tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Taliun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubali 
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentarig Pemerintahan 
Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 
Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4438);
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4587);
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Dengaii Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

dan

BUPATI BOYOLALI

Menetapkan

- A

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TFNTamp nArkAXT PERMUSYAWARATANDESA. LI TENTANG BADAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

2.
3.

4.

5.
6.

7.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;
1 J’^'^ve'intah D“rah adailah BuPati dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemenntahan Daerah. b
Bupati adalah Bupati Boyolali.
DPRo'^oaT^ adha!ah P1fraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh 
UPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah
Ke“nSotli.SelanjUtUya diSebUt Perda adalah Pera,uran Da-ah
KecainatM adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
tertentuayLe daer!t Kabupa,en yan8 mempunyai wilayah kerja
SSe?r Wah dan bertan88ungjawab kepada Bupati melalu,

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah
LteLatTerdasa rtUk T'Ta' dan men8urus l<epentingah masyarLt 
setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yan<> diakui dan
P mela.lht amn::,em HPe,muerintahan,Negara KeSatUan RePub>il‘ 'ndonesla 
PemSn !h^.D !f Penye:en8garaan unisan pemerintahan oleh

!• dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat

tadat setemp.* yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. emerintanan

9. Pemermtah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemenntahan Desa. ^

10. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat adalah Peraturan Perundang- 
Kepda DeJ^8 dlbUat °leh Badan Perrnus>'awanltan Desa bersama dengan

11. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh dan
dart penduduk desa warga negara republik Indonesia melalui Pemilihan 
Kepaia Desa.

12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah 
lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan 
pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
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BAB II
PEMBENTUKAN 

Pasal 2

Tujuan Pernbentukan BPD adalah untuk memperkuat pcnyelenggaraan 
Pemerintahan Desa, mewadahi penvujudan partisipr.si dan demokrasi serta 
pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila.
Masa jabatan anggota BPD 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/ diusulkan 
kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya .

Pasal 3

Anggota BPD adalah wakil dan pcnduduk desa yang bersangkutan 
berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah 
dan mufakat.
Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Rukun 
Warga, unsur golongan profesi, unsur pemuka agama dan tokoh atau pemuka 
masyarakat lainnya.
Jumlah anggota BPD adalah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling 
banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah 
penduduk, dan kemampuan keuangan desa.
Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.

Pasal 4

b.
c.

(7)

Penetapan anggota BPD dengan cara musyawarah dan mufakat.
Musyawarah dan mufakat untuk penetapan anggota BPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala. 
Peserta musyawarah untuk mufakat adalah Ketua Rukun Warga, Ketua 
Rukun Tetangga, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh' atau pemuka 
masyarakat lainnya serta anggota BPD lama.
Yang dapat dipilih menjadi calon anggota BPD adalah peserta musyawarah. 
Syarat-syarat menjadi calon anggota BPD adalah : 
a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945; 
tidak pemah terlibat dalam kegiatan yang menghianati Pancasila dan 
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, terorisme dan atau kegiatan organisasi 
terlarang lainnya;
tidak pemah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan 
hukuman paling singkat 5 tahun;
membuat surat pemyataan bebas dari narkotika dan obat-obatan terlarang 
lainnya;
berkelakuan baik dibuktikan dengan surat dari Kepolisian; 
bemmur sekurang-kurangnya 25 tahun dibuktikan dengan Akte 
Kelahiran, atau Surat Kenal Lahir / Surat Keterangan Kelahiran; 
penduduk Desa setempat atau telah terdaflar sebagai penduduk dan 
bertempat tinggal di Desa'yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 
(dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus; 

j. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 
atau sederajat.

Hasil musyawarah dan mufakat tentang penetapan anggota BPD, oleh Kepala 
Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri notulen 
hasil rapat dan daftar hadir rapat.
Bupati meresmikan anggota BPD dengan Keputusan Bupati.

e.

1.
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(8) Ketentuan mengenai jumlah peserta dalam musyawarah untuk mufakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Bupati.

Pasal 5

0)

(2)

Sebelum memangku jabatannya anggota BPD mengucapkan sumpah/ janji 
secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau 
pejabat yang ditunjuk.
Susunan kata-kata sumpah/janji anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) Pasal ini adalah, sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/ beijanji bah.wa say a akan memenuhi 
kewajiban saya selaku Anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur- 
jujumya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam 
mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan 
bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokj-asi dan Undang-undang 
Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang- 
undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia”.

BAB III
FUNOSI, WEWENANG

Pasal 6

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa., menampiing
dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 7

BPD mempunyai wewenang:
a. membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan 

Kepala Desa;
c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
d. membentuk panitia pcmilihan Kepala Desa;
e. menggali, menampung, menghimpun, meramuskan dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat;
f. menyusun dan mengubah tata tertib BPD.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 8

(1) BPD mempunyai hak :
a. meminta keterangan kepada Pcmerintah Desa;
b. menyatakan pendapat

(2) Anggota BPD mempunyai Hak :
a. mengajukan rancangan peraturan desa;
b. mengajukan pertanyaan;
c. menyampaikan usul dan pendapat;
d. memilih dan dipilih sebagai Pimpinan;
e. memperoleh tunjangan.

r



Pasal 9

1^-

Anggota BPD mempunyai kewajiban :
a. mengamalkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan;
b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemcrintahan 

Desa;
c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia;
d. menyerap, menampung, menghimpuh dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
e. memproses pemilihan Kepala Desa;
f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan 

golongan;
g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga 

kemasyarakatan.

Pasal 10

(1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai 
Kepala Desa dan Perangkat Desa.

(2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
a. sebagai pelaksana proyek desa;
b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan 

mendiskriminasikan warga atau golonmgan masyarakat lain;
c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan mencrima uang, barang 

dan/atau jasa dan pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau 
tindakan yang akan dilakukannya;

d. menyalahgunakan wewenang;
e. 'melanggar sumpah/janji jabatan;

Pasal 11

(1) Tindakan penyidikan terhadap anggota BPD yang diduga melakukan tindak 
pidana kejahatan yang berkaitan dengan fungsi dan wewenangnya sebagai 
anggota BPD hams mendapatkan izin tertulis dari Bupati.

(2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaiman dimaksud dalam ayat (1)
Pasal ini adalah:
a. Icrlnngkap langan melakukan tindak pidana kcjalialan;
b. dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan 

hukuman mati.
(3) Hasil penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (^), selamDat- 

lambatnya 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam diberitahukan kepada Bupati.

•(r

BAB V
KEANGGOTAAN BPD

Pasal 12

(1) Keanggotaan BPD terdiri atas Pimpinan BPD dan Anggota. ^
(2) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua,

dan 1 (satu) orang Sekretaris. ...............
(3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipdih dan dan oleh anggota 

BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.



-\;:

(4) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota 
BPD tertua dan dibantu oleh anggota BPD termuda.

(5) Hasil rapat pemilihan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dituangkan dalam Keputusan BPD dan disampaikan kepada Bupati melalui 
Camat.

BAB VI 
RAPAT BPD

Pasal 13

(1) Rapat BPD dipimpin oleh salah satu Pimpinan BPD.
(2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila 

dihadiri oleh sekurang- kurangnya Vi (setengah) dari jumlah anggota BPD, 
dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

(3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang- 
kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan 
ditetapkan dengan persetujnan' sekurang-kurangnya 'A (setengah) ditambah 1 
(satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.

(4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan 
notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

(5) Pengaturan lebih lanjut mengenai rapat-rapat BPD ditetapkan dalam Tata 
Tertib BPD.

Pasal 14

Rapat BPD bersifat terbuka untuk umum, kecuali yang dinyatakan tertutup 
berdasarkan Peraturan Tata Tertib BPD.

BAB VII
TATA TERTIB BPD

Pasal 15

(1) Tata Tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD.
(2) Tata Tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya 

memuat;
tata cara rapat;
tata cara pengambilan keputusan; 
macam dan sifat rapat; 
quorum rapat;
masa jabatan Pimpinan BPD; 
tata cara pergantian Pimpinan dan anggota.

(3) Tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada 
Bupati melalui Camat.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

BAB VIII
SEKRETARIS BPD

Pasal 16

(1) Sekretaris BPD adalah unsur Pimpinan yang mclaksanakan urusan 
administrasi dan keuangan BPD dalam rangka penyelcnggaraan kegiatan BPD 
sebagai unsur Pemerintahan Desa.



1
(3) Ltr'elS s BpS ^lb m£mbUat ataU hasil sid^>"S/rapa, BPD.
' j K et‘-ns BPD bertanggungjawab kepada Ketua BPD.

BAB IX
KEDUDUKAN KEUANGAN BPD

' • I

Pasal 17

“SCiis. A"geo'*BPD ””i™ “"i-s” k™.-pu«

ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. V ( }

Pasal 18

(l)Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasiona! kegiatan BPD sesuai 
kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD

2 f,rya/feraSA0nal seba8aimana dimaksud pada ayat (I) dilelapkan selian 
tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 'P

Pasal 19

(1) BPnPhearl^ir taKUn an88,aran dan 3 (tiga) bulan sebeIum al<hir masa iabatan 
BPD berkewajiban membuat Laporan Pengelolaan Keuangan.

( ) Lapcran Pengelchai! Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekurang-kurangnya mcmuat: y
a. jumlah anggaran yang dikelola oleh BPD;
b. rincian penggunaan anggaran.

(3) Laporan Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
iZr kePada Ke?ala DeSa dengan tembusan kepada Bupati mllaiui

BAB X
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN BPD 

Pasal 20

Pimpinan dan Anggota BPD berhenti karena :

a. berakhir masa jabatannya dan telah ditetapkan anggota BPD yang barir
b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
c. meninggal dunia;
d. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat CSV
e. melanggar sumpah/ janji dan larangannya serta rnelalaikan tugar. dan 

kewajibannya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau 6 (enam) bulan 
komulatif atau mel^ukan kegmtan yang dapat mengakibatkan kerugian kepada
S^rint^rDe?’ dan maSyarakat atau mengh^™bat penyelenggaraan

f. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan 
perundang-imdangan yang berlak.u, yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan 
masyarakat atas kedudukarnya sebagai Anggota BPD.

Pasal 21

Pemberhentian Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Ketua atau Pimpinan BPD.
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Pasal 22

0)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Dalam hal terjadi pemberhentian Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, c, d, e, f, maka untuk melengknpi jumlah 
anggota BPD, Pimpinan BPD mengusulkan kepada Bupati untuk menetapkan 
anggota BPD Pengganti.
Dalam menetapkan anggota BPD pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), berpedoman pada ketentuan Pasal 4.
Penetapan anggota BPD Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dituangkan dalam Keputusan Bupati.
Sebelum memangku jabatannya Anggota BPD Pengganti mengucapkan 
sumpah/ janji dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Camat 
Susunan kata-kata Sumpah dan Janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (2).
Masa jabatan Anggota BPD Pengganti adalah sisa dari anggota BPD yang 
diganti.

Pasal 23

(1) Dalam hal teijadi pemberhentian Pimpinan BPD., maka untuk memilih 
Pimpinan pengganti rapat pemilihan dipimpin oleh Pimpinan BPD yang yang 
tidak diberhentikan.

(2) Hasil rapat pemilihan pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dituangkan dalam Keputusan BPD tentang Penyempurnaan Pimpinan BPD 
dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, 
maka pimpinan rapat pemilihan dipimpin oleh anggota tertua dibantu oleh 
anggota termuda.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Anggota Badan Perwakilan Desa yang ada pada saat ini menjalankan tugas sebagai 
Badan Permusyawaratan Desa sampai diresmikannya anggota Badan 
Permusyawaratan Desa yang baru

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten 
Boyolali Nomor 13 Taliun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2000 Nomor 6) dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Hal- hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.



Pasal 27

Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

4

Agar setiap orang mengetahuiiiya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Boyolali. K

Ditetapkan di Boyolali 
pada langgal 9 Agustiis 2006

BUPATI BOYOLAU,

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal 10 Agustus 2006

SRI MOELJANTO'

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
lYOLALI

SINGGIH PAMBUDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2006 NOMOR 8 SERI E.
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALl 
NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG \

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannva Undang-Undang Nomor 32xTahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah, sebagaimana tefah diubab. dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi
Undang-Undang. , i

Badan- Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bcrsama dengan
Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disampmg itu BPD 
mempunyai fungsi mengawasi pelaJcsanaan Peraturan Desa dalam rangka pcmantapan 
pelaksanaan kinerj a Pemerintah desa.

Keanggotaan BPD terdiri dari wakil pcnduduk desa yang bersangkutan yang ditetapkan 
dengan cara musyawarah dan mufakat. Yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini 
seperti ketua rukun warga dan tokoh masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukupjelas 

Pasal 2
AyatYang dimaksud dengan “mewadahi perwujudan partisipasi serta pemberdayaan 

masyarakat” adalah sebagaimana fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat

Dalam fungsi ini dimungkinkan bagi BPD untuk mempunyai inisiatif dan berperan 
aktif dalam musyawarah desa untuk menggali aspirasi yang berkembang dalam 
masyarakat dan menyelurkannya kepada lembaga yang btjrwenang.

Ayat,?ang dimaksud dengan “dapat diangkat/diusulkan” adalah adanya kesempatan 

anggota BPD kesempatan berikutnya dengan tetap bcri^cdoman pada prosedur dan 

tata cara yang ditentukan.
Pasal 3

Ayat(l)
Yang dimaksudkan “keterwakilan” adalah unsur.

AyatYang dimaksud dengan "golongan profesi” adalah warga masyarakat/ seseora- 

tergabung dalam kelompok pekerjaan tertentu seperti Pcgawai Negcri 
Swasta dan lain sebagainya.

Yang dimaksud dengan “pemuka agama” adalah se 
oleh penganutnya dikenal atau dipercayai sebagai panv

A
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Yang dimaksud dengan “tokoh atau pemuka masyarakat lainnya” adalah seseorang 
yang dalam masyarakat termasuk orang yang dituakan atau dipercayai oleh 
masyarakat karena kepeduliannya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan seperti 
Ketua Rukun Tetangga, Karang Taruna, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan 
lembaga-lembaga lain yang ada dalam masyarakat.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “memperhatikan jumlah penduduk” adalah dalam 
menetapkan jumlah anggota BPD dengan pertimbangan keterwakilan jumlah 
penduduk secara porporsional.

Yang dimaksud dengan “kemainpuan keuangan Desa” adalah kemampuan keuangan 
yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Dcsa dalam satu tahun 
apabila dibandingkan dengan besarnya biaya yang diperlukan untuk tunjangan dan 
biaya kegiatan anggota BPD.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)

Cukup jelas * . •
Ayat (2) ? .

Cukup jelas 
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peserta musyawarah” penduduk desa setempat yang hadir 
dalam rapat musyawarah.

Yang dimaksud dengan “golongan profesi” adalah warga masyarakat/ seseorang yang 
tergabung dalam kelompok pekeijaan tertentu seperti Pegawai Negeri Sipil, Pegawai 
Swasta dan Iain sebagainya.

Yang dimaksud dengan “pemuka agama” adalah seseorang yang dalam masyarakat 
oleh penganutnya dikenal atau dipercayai sebagai panutan.

Yang dimaksud dengan “tokoh atau pemuka masyarakat lainnya” adalah seseorang 
yang dalam masyarakat termasuk orang yang dituakan atau dipercayai oleh 
masyarakat karena kepeduliannya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan seperti 
Ketua Rukun Tetangga, Karang Taruna, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan 
lembaga-lembaga lain yang ada dalam masyarakat.

Ayat (4)
Cukup jelas 

Ayat (5)
Huruf a

Cukup jelas 
Huruf b

Cukup jelas 
Huruf c

Cukup jelas 
Huruf d

Cukup jelas 
Huruf e

Cukup jelas 
Huruf f

Cukup jelas 
Huruf g

Cukup jelas 
Huruf h

Cukup jelas
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Huruf i
Kata sederajat diartikan setara atau tingkatarmya sama yang dibuktikan dengan 
ijasab formal antara lain Madrasah Tsanawiah, Sekolah Teknik (ST), Sekolah 
Menengah Ekonomi Pertama (SMEP), Kejar Paket B.

Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “Notulen hasil rapat” adalah jalannya rapat dan hasil-hasil 
musyawarah yang telah disepakati bersama dalam musyawarah.

Ayat (7)
Yang dimaksud dengan “Bupati meresmikan” adalah Bupati menetapkan anggota 
dengan Surat Keputusan Bupati sekaligus melantik dan memandu dalam pengucapan 
Sumpah Janji anggota BPD.

Ayat (8)
Yang dimaksud dengan “peserta musyawarah” penduduk desa setempat- yang hadir 
dalam rapat musyawarah.

Pasal 5
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memangku jabatannya” adalah melaksanakan tugas sebagai 
anggota BPD yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 6
Yang dimaksud dengan “menampung dan menyalurkan aspirasi” dalam ketentuan ini 
antara lain penyerapan aspirasi, peningkatan partisipasi serta menindak lanjuti adiian 
masyarakat.

Pasal 7
Huruf a

Cukup jelas 
Huruf b

Yang dimaksud dengan “melaksanakan pengawasan” adalah melaksanakan 
pengawasan sebatas kewenangannya dan bukan pemeriksaan.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian” adalah 
mengusulkan kepada Bupati sebatas kewenangannya.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “membentuk panitia pemilihan” adalah bahwa inisisatip 
pembentukan panitia pemilihan berasal dari BPD.

Huruf e
Cukup jelas 

Huruf f
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “meminta ketcrangan” adalah pcnjclasan mengenai 
sesuatu kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam suatu rapat BPD yang 
berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “menyatakan pendapat” adalah memberikan ketcrangan 
kepada yang berwenang tentang hasil-hasil keputusan dalam sidang/rapat BPD, 
baik didalam ataupun diluar persidangan kccuali hal-hal yang bersilat rahasia 
atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)
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Humf a , ,
Cukup jelas 

Humf b
Yang dimaksud dengan “mengajukan pertanyaan” adalah didalam 
pcrsidangan/rapat.

Humf c
Cukup jelas 

Humf d
■ !

Cukup jelas 
Humf e

Yang dimaksud dengan “memperoleh tunjangan” adalah hak untuk memperoleh 
penghasilan atas kedudukannya sebagai anggota BPD yang dianggarkan secara 
porporsional melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan 
kemampuan keuangan desa.

Yang dimaksud dengan “kemampuan keuangan Desa” adalah kemampuan 
keuangan yang tercennin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam 
satu tahun apabila dibandingkan dengan besamya biaya yang diperlukan untuk 
tunjangan BPD.

Pasal 9
Huruf a

Cukup jelas 
Humf b

Yang dimaksud dengan “kehidupan demokrasi” dalam ketentuan ini antara lain 
penyerapan aspirasi, peningkatan partisipasi serta menindak lanjuti aduan masyarakat. 

Humf c
Cukup jelas 

Hamf d
Cukup jelas 

Humf e
Yang dimaksud dengan “memproses pemilihan Kepala Desa” adalah membentuk 
panitia pemilihan, menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih, menetapkan 
calon Kepala desa terpilih dan mengusulkan calon Kepala desa terpilih kepada Bupati 
untuk disyahkan menjadi Kepala Desa terpilih.

Humf f
Cukup jelas 

1 hinifg
Cukup jelas

Pasal 10 
Ay at (1)

Cukup jelas 
Ayat (2)

Humf a
Yang dimaksud dengan “proyek Desa” adalah proyek yang penetapan 
anggarannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Humf b
Cukup jelas 

Humf c
Cukup jelas 

Humf d
Cukup jelas 

Humf e
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas
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Pasal 12 
Ayat (1)

Cukup jelas 
Ayat (2)

Cukup jelas 
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan diadakan secara khusus” adalaii sidaiig/rapat yang pada 
kesempatan pertama dilakukan setelah dilantik dan mengucapkan sumpah janji.

Ayat (4)
Cukup jelas 

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 13 
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “salah satu Pimpinan BPD” urutan prioritas untuk pimpinan 
sidang/rapat BPD adalah Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris atau atas kesepakatan antar 
Pimpinan BPD.

Ayat (2)
Cukup jelas 

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “hal tertentu” adalah rapat/sidang BPD yang akan mcmbahas 
dan memutuskian kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan 
masyarakat Desa seperti usul pemberhentian Kepala Dssa atau dalam hal Desa 
melakukan pinj:aman.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “Notulen hasil rapat” adalah jalannya rapat dan hasil-hasil 
yang telah disepakati bersama dalam rapat/sidaijg.

. Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 14
Yang dimaksud dengan “terbuka untuk umum” adalah setiap masyarakat mempunyai hak 
untuk mengikuti jalannya sidang/rapat dengan ketentuan dilarang mengganggu jalanya 
sidang/rapat.

Pasal 15
Cukup jelas 

Pasal 16
Cukup jelas 

Pasal 17
Cukup jelas •

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19 i
Cukup jelas ] •

Pasal 20
Cukup jelas :

Pasal 21
Cukup jelas 

Pasal 22
Cukup jelas 

Pasal 23
Cukup jelas 

Pasal 24
Cukup jelas 

Pasal 25
Cukup jelas
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Pasal 26
Cukup jelas 

Pasal 27
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DARAH KABUPATEN BOYOLALINOMOR 78.


