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PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Penerintah
Nornor*72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2#)5 Ncrnor f53)
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Oryanisasi dan
Tata Kerja Pemerintah Desa:

1. Undang-Undangi Nomor 13 Tahun 1950 te$tang Pembentulen Daeratr-daerah
: Kabupaten dalam lingkungan PropinsiJawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2AD4 Estang Pembenbrkan Peratumn
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2tl04
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor4389);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun zAW tertang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndoneia tahun 2004 t\tomor 125" tambahan
Lembaran Negana Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2005 terrtang Penetapan be*akunya
Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentaqg
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah menjadi Undang-Undang (Lemkran Negana Reprblik lndoneia Tahun
2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4548);
UndangrUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan l{euangnn antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daenah (Lembanan Negara Republik
lndonesia tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lemknan frlegara RepuHik
lndonesia Nomor4438);
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lenrbanan Negar:a
Republik lndonesia Tahun 2005 nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

DEl'\'AN PERWAKITAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
dan

BUPATIWONOSOBO

MEMUTUSKAN:

PERATUMN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PEDOT',AN

PEhIYUSUNAN ORC,ANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

5.

illenetapkan



ry

H1
!

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo;
2. Pemerintah Daerah adatah Bupati dan penangkat drerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah ;

3. Bupatiadalah BupatiWonosobo;
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerla di tingkat

Kecamatan dalam Kabupaten Wonosobo;
5. Pemerirtah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Dwa sebgai unsur

penyelenggara pemerintahan desa;
6. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemefirtah Desa diDaerah;
7 - Perangkat Desa adalah Unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekr€fiads

Desa dan perangkat desa lainnya i ,

L Sekretariat Desa adalah unsur pelayan administrasidesa yaitu Kepta Urusan;
9. Pelaksana Teknis adalah pelaksana teknis yang melaksanakan tugas tapangan

tertentu di Desa;
't0. Unsur kewilayahan adalah unsur pembantu Kepala Desa di wilayah bagian

Desa yaitu Kepala Dusun;
11. Badan Permusyawaratan Desa, yang selaniutnya disinglcat BPD adalah

lembqa yang merupakan penrrrujudan demokrasi dalam penyebnggaraan
pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;

12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa, yang selanjutnya di singkd
Musrenbangdes adalah suatu forum untuk merencanalen kegiatan
pembengunan desa;

13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
suatu dokurnen perencanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun sebagai
pedoman dalam penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Wonosobo;

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun
disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Derah terpilih dan sebqa! acuan
dalam penyusunan RKPD;

15. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja
pelaksanaan Pemerintahan Desa.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu
.Umum

PaseilZ

(1) Pemerintah Desa terdiri dari :

a. Kepala Desa;dan :

b. Perangkat Desa.
(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdlri dari Selcretaris

Desa dan Perangkat Desa lainnya;
(3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat(2)terdiri dari:

a. Sekretariat Desa;
b. Pelaksana teknis lapangan ;

c. Unsur kewilayahan .

(4) Sekre{ariat Desa sebagaimana dimaksud pda ayat (3} hunrf a paling sdikit
tediri dari 3 (tiga) urusan dan paling banyak tediri dari S (tima) urusan .

{5} 3 {tiga) urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan urusan wajib di

o
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b. Unrsan Et<onomi dan Hnbmgunan;
c. Urusan Kesejahterlan Masyarakd '

{6} 5 (tima) urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdif atas:

a- Urusan Pemerintahan;

b. Urusan Ekonomidan Pembangunan;

c. Urusan Kesejahteraan Masyarakat;

d. Urusan Keuangan;

e. Urusan Umum .

(7) Urusan-urusn sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dipimpin oleh

seomng KePala ;

(8) Di Desa dibentuk Petugas Teknis Lapngan sebagaimana dimaksud @a ayat

{3)hurufbsesuaikondisidankarakteristikdesasetempat;
{9) Unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3} huruf c dalah unsur

pelaksana wilayah dusun didesa tertentu yang yang selaniutnya disebut Kepala

Dusun;
(10) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Dea

ayat {1) tercantum dalam lampiran merupakan

dari Peratur:an Daerah ini.

sebagaimana dimalcsud Pada

bagian yang lidak terplsahkan

Bagian Kedua
KePala Desa

Paragraf 1

Kedudukan dan Fungsi

Pasal 3 i

t) Kepala Desa berkedudukan sebagai:

a pimpinan organisasi Pemerintah Desa yang bertanggung iattyab dalam

penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Desa dan Pemerintahan umum:

b. pimpinan masyarakat yang dalam menyelenggarakan tugas dan

kewajibannya harus memperhatikan kebutuhan, aspirasi dan nilai-nilai

budaya masyarakat setempat serta menjalin kerjasama dengan pemimpin

masyarakat lainnYa;

(?) Kepala Desa mempunyaifungsi :

a- penyelenggaraan kegiatan urusan rumah tangga:

b. penggerak peran serta masyarakat dalam pembangunan;

c. penyetenggara tugas dari Pemerintah dan Peme,intah Drerah termasuk

tugas ketentraman dan ketertiban masyarakat'

Paragraf 2

Tugas, Wewenang dan Kanrajiban
'Pasal4

(1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan,

pembangunan dan kemasYarakatan;

(2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pda ayat (1), Kepela Desa

mempunyaiwewenang :

a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarlen kebijakan

Yang ditetaPkan bersama BPD;

b. mengajukan rancangan peraturan desa;

c. menetapkan perduran desa yang telah mendapat persetuiuan bersama

BPD;

d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDSa

untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;

e. membina kehidupan masyarakat desa;

t. membina Perekonomian desa;
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Ial6a huktm unttk nreuraoffirya Sffireidetlggt per&rran perundangh '

undangan; i .

i. melaksanakan wewenang lain sesuaidengan peraturan perundang

(3) Dalam H:,:?3.rkan tugas dan weurenang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2), Kepala Desa mempunyaikewaiiban :

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-

undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1%5 serta

mempertahankan dan memelihara keutuhan Nqara Kesatuan Republik

lndonesia;

b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;

d. melaksanakan kehidupan demokrasi;

e. metaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas Kolusi,

Korupsidan NePotisme;

f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh milra keria pemerintahan desa;

g. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;

h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;

i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa,

j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan dea;
k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;

l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;

m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat

istiadat;

n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan didesa, dan

o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan rnelestarilen lingkungan

hidup.
(4) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (3) kepala desa nsnpunyai

kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraarl pefftetifitahan desa

kepada Bupati melalui Camat, memberikan laporan keterangan

pertanggungjawaban kepada BPD serta menginformasikan hporan
penyele n gg a raa n pemeri ntahan desa kepada masyarakat-

Bagian Ketiga
Sekretaris Desa

Paragral l
Kedudukan dan Fungsi

Pasal 5

(1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai:
a. Unsur staf yang membantu Kepala Desa dibidang pelayanan administrasi;

b, Kepala Sekretariat Desa.

(2) Sekretaris Desa mempunyai fungsi penyelenggara pembinaan dan Felaksanan
administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta rnembar*u

pelayanan ketatausahaan kepada Kepala Desa

Paragraf 2
Tugas dan Katajiban

Pasal 6

Dalam melaksanakan fungsi sebagairnana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2),

Sekretaris Desa mempunyaitugas dan kalajiban :

1. menyusun rencana, mengumpulkan bahan, merumust<an program dan petunjuk

untuk keperluan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan; pembangunan

,\-"\r-



Rencara Pembangunan Japil<a tgrengdr Desa tP.[fi)x
3. melaksanakan urusan Surat menyurat, kssipan dan pe@r4
4. melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap kegidan ffi yap

dilekukan oleh Kepala Urusan;
5. memberikan pelayanan administratif kepda masyanakat dibidang pernaintahan,

pembangunan dan pembinaan masyarakati
6. melaporkan hasilpelaksanaan tugas kepada Kepla Desa secara pedodik;

7. melaksanakan tugas dan kewajiban lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai
bidang tugasnya.

Bagian Keempfi
l(epala Urusan Pemedrtahan

Pmgraf 1

Kedudukan dan Fungsi
PaspilT

{1) Kepala Urusan Pemerintahan berkedudukan sebagai unsur staf yang mernbantu
Sekretaris Desa dalam urusan administrasi pemerintahan;

(2) Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai penydenggara
adm inistrasi pemerintah a n, ketentraman dan ketertiban.

Pragrat 2
Tugas dan Kewajiban ..

Pasal I

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Kepah Urusan
Pemerintahan mempunyaitugas dan kewajiban :

1. menyusun rencana dan program penyelenggaraan pemerintahan;

2- menyusun rencana dan program pelaksanmn administrasi kependudukan dan
catatan sipil;

3. menyusun rencana dan program pembinaan ketentraman dan ketertiban
masyarakat serta Perlindungan Masyarakd;

4. mengerjakan buku-buku administrasi sesuai bidang tugasnya:
5. membantu penyusunan rancangan peraturan dea;
6. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Desa secacl peftrdik;
7. melaksanakan tugas dan kewajiban lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa

sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Kepala Urusan Ekonomi dan Pembarigunan

Pragaf 'l

Kedudukan dan Fungsi
Pasal 9

(1) Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan berkedudukan sebagai unsur staf
yang membantu Sekretads Desa dalam urusan administrasi perekonornian dan
pembangunan;

(2) Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan mernpunyai fungsi sebagai
penyelenggara administrasi perekonomian dan pembangunan.

Pragral 2
Tugas dan Kewajiban

Pasal 10

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Kepala Urusan



2.

3.

4.
5.

6.

menyu$rn rencana dan prqram kegiatan dalam Engka peningkatan qprtisipasi
masyarakat dan sradaya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan
peningkatan perekonomian desa;
menyusun rencana 'dan program, serta membantu menyiapkan hhan-bahan
dalam rangka pelaksanaan Musyawarah Pemhngunan Desa;
mengerjakan buku-buku administrasi sesuai bidang tugasnya;
melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretafis Desa secara pedodik;

melaksanakan tugas dan kewa.iiban lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa
sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat

Pragraf 1

Kedudukan dan Fungsi
Pasal 11

(1) Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakd berkedudukan sebagai unsur staf
yang membantu Sekretaris Desa dalam urusan dministrasi kesei*rtenaan
masyarakat;

(2) Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai
penyelen g gara administrasi kesejahteraan masyarakat.

Pngraf 2
Tugas dan Korajiban

Pasal 12

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud datam Pasal 11 Kepala
Urusan Kesejahteraan Masyarakat mempunyaitugas dan keurajiban :

1. menyusun rencana dan program pelayanan kepada masyaralut dibidang
kesejahteraan masyarakat;

2- menyusun rencana dan program pembinaan dalam bidang keqamaan" Kduarga
Berencana, kesehatan , pendidikan masyarakd; kesenian, pemuda dan olah
raga;

3. menyusun rencana dan program kegiatan pengumpulan zakat, inf-aq, dan
shodaqoh;

4. menyusun rencana dan program pelaksanaan dan pengawasan terhadap
penyaluran dan bantuan kepada masyanakat akibat bencana alam dan bencana
lainnya,

5. mengerjakan buku-buku administrasi sesuai bidang tugasnya;
6. melaporkan hasil pelaksanaan tugab kepada Sekretaris Desa secana periodik;

7. melaksanakan tugas dan kewajiban lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa
sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Kepala Urusan Keuangan

Pragnaf 1

Kedudukan d13 runssi

{1) Kepala Urusan Keuangan berkedudukan sebagai unsur staf yang mernbantu

Sekretaris Desa dalam urusan administrasi keuangan;
(2) Kepala Urusan Keuangan mempunyaifungsi sebagai penyelenggara adrninistrasi

keuangan.

L
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.Pd 14
Dalam melaksanakan funfisisebagaimana dima*sud dalam Pasal 13 Kepala Urusan
Keuangan mempunyaitugas dan kewajiban : 

!

1- menyusun rencana dan program penerimaan, penyimpanan dan peirgeluaran
uang;

2- menyusun rencana dan program kegiatan peningkatan sumber pendapatan dan
kekayaan desa;

3. melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan;
4. mengerjakan buku-buku administrasi sesuai bidang tugasnya;
5. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Desa secara pedndik;
6. melaksanakan tugas dan kewajiban lain yang diberikan oleh $ekretads Dea

sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan
Kepala Urusan Umum

Pragraf 1

Kedudukan dan Fungsi
Pasal 15

{1} Kepala Urusan Umum berkedudukan sebagai unsur staf yang nwnhntu
Sekretaris Desa dalam urusan administnasi umum:

(2) Kepala Urusan Umum mempunyai fungsi sebagai penyelenggana dministnasi
umum-

Pragraf 2
Tugas dan Kanrajiban

Pasal 16

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Kepala
Urusan Umum mempunyaitugas dan kewajiban :

1. menyusun rencana kebutuhan pemefintah de€a dan kelembagaan yang ada di
Desa;

2. menyusun renc€lna dan program pengaturan pelaksanaan raFat-rapat dinas dan
upacara, melaksanakan penyelenggaran rurnah tangga pemerintah desa;

3. melaksanakan administrasi pemerintah desa; l

4. mengerjakan buku-buku administrasi sesuai bidang tugasnya;
5. melaporkan hasilpelaksanaan tugas kepada Sekretaris Desa secara perbdik;
6. melaksanakan tugas dan kewajiban lain yang diberikan oleh Seke{aris Desa

sesuai bidang tugasnya.

P.'"rff;Hilmilnn,n
Pragraf 1

Kedudukan , Fungsi, Tugas dan Kewajiban
PasallT

(1) Pelaksana Teknis Lapangan berkedudukan sebagai unsur plalsana Penrerintah
Desa dalam pelaksanaan teknis lapangan tertentu;

(2) Pelaksana Teknis Lapangan mempunyai fungsi, tugas dan keuejiban seb4ai
penyelenggara kegiatan dalam rangka membantu sebagian tugas dan karrejiban
Kepala Desa dalam pelaksanan teknis lapangan tertentu.



Pragrd 1o Kedudukan dan Fungsi

Pasal 18

(1) Kepla Dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemedntah DGa dalam
wilayah dusun di desa tertentu ;

{2) Kepala Dusun mempunyaifungsi sebagai penyelenggara kegiatan dalam rangka
membantu sebagian tuEas dan keurajiban Kepala Desa di wilayah @ian Desa
(Dusun).

Prugrat 2
Tugas dan Kewajiban

Pasal 19

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal li fepata Dusun
mempunyaitugas dan kewajiban :

1. menyusun rencana dan program pembinaan ketentraman dan kerukuran warga
Dusun;

2. menyusun rencana dan program pembinaan dan peningkatan swadagra" gotcng
royong dan partisipasi masyarakat;

3. melaksanakan pembinaan ketentraman dan kerukunan lvarga Dusun;
4. melaksanakan pembinaan dan peningkatan srradqya, gotong royong dan

partisipasi masyarakat;
5. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa seerra pedodik;
6. melaksanakan tugas dan kewajiban lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai

bidang tugasnya.

BAB III
HUBUNGAN TATA KERJA

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan fung*inya, Kepala D*a dan perangkat

Desa menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan Pemerintah Desa maupun dengan BPD dan lembaga kenrasyarakertan
desa lainnya.

Pasal 21

('t) Dalam melaksanakan tugas dan karajibannya, Kepala Desa:
a. menyampaikan laporan penyelenggaiaan pemerintahan desa ke$a Bupati

melalui Camat 1 (satu) kalidalam satu tahun.
b. Menyampaikan laponan keterangan pertanggungjan*aban kepada BPD 1

{satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BDD.
c. Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada

masyarakat, dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan
pengumuman atau diinformasikan *cara lisan dalam berbagai pertemuan
masyarakat desa, radio komunitras atau media lainnya.

d. Laporan akhir masa jabatan kepla Desa disampaikan kepada Bupati melalui
Camat dan kepada BPD.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan karajibannya, Sekretarts Desa
bertanggungjawab kepada Kepala Desa;

(3) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Kepala Urusan



bertanggungiarrab kepada Kepala Desa. --E 'wE '*:!:'":'
(5) Dalam metaksanakan fugas dan kewajibannya, Kepala Dusun bertang$ungjawab

kepada Kepala Desa;

Pasal22

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Pemerintah Desa
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban
bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk teknis bagi pelaksanaan
tugas dan kewajiban masing-masing.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

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

Pasal 24

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah
Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2002 tentang prganisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 31 Tahun 2002
Seri D Nomor 6 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Pemerintah Desa menetapkan Susunan Organisasidan Tata Kerja Pemerintah Desa
dengan Peraturan Desa sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah ini, paling lambat 2 (dua) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah inidengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

I A6;ustus 2OC,b

ERAH KABUPATEN WONOSOBO

ERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 9
NO. 5

e"td

TAHUN 2006
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TENTANG PEDGilAN PEhIrt SUI{AN ORGANISA,SI DAl.l TATA KER /A PEIIERNIAH IESA
?

PENJEI ASAN UMUM

Dengan ditertitkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 20o4 tentang Penrerintahan Daenah
sebagni pngganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, maka praturan @oman umum
pengaturan mengenai desa harus disesuaikan dengan Urdang,,undang Nomor 82 Tahun ?IAOF,.

Walaupun teriadi pergantian Undang-undang namun prinsip dasar sebagai tandasan pemikiran
pengatunan mengenai desa tetap, yaitu (1) keanekaragaman yang memiliki makna b*nril,islilan
desa dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat s#npat, (2)
partisipasi yang memiliki makna bahwa penyelenggaman pemerintahan dan penrbangunan desa
harus mampu mewujudkan peran aktif masyaral<at agar masyarakat senantiasa nemiliki dan turut
serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga
desa, (3) otonomi asli yang memiliki makna bahwa karenangan pemerintahan desa dalam
mengatur dan mengurus masyaralcat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai,nilai sosial
budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif
administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman, (4) denrotrxisasi
yang memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelat<sanaan pembangunan di
desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregffii melalui
Bamusdes dan lembaga kemasyaralcatan sebagai mitra pemerintah desa, (5) pemberdayaan
masyanakat yang memiliki makna bahwa penyelenggarnn pemerir*ahan dan pdaksanaan
pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hirlup dan kesejahtenaan mreyaratcat
melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dbngan esensi masatah dan
pdoritas kebutuhan masyarakai.

Di desa dibentuk Pemerintah Desa dan Bdan Permusyarrarctan Desa (BPD) yang
menyelenggarakan pemerintahan desa. Pemerintah Desa dimaksud terdiri dari Kepla Desa dan
Penangkat Desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki makna yang luas, yang rmna tidak
melaksanakan urusan pemerintahan, melainkan juga menyelenggarakan penrbangunan,
pembinaan masyarakat, menumbuhkembangkan semangat gotong ,oyong masyarakat sebagai
sendi utama pelaksanaan pemerintahan.

Pemberian kewenangan yang luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepertingan
masyarakatnya, telah menempatkan pemerintah desa pada kondisi yang sangat strategis sebagai
ujung tombak pelayanan publik, dengan memberikan petayanan secam optimaldan meningkatkan
pelaksanaan fungsi, tugas dan kewajiban kepala desa, sekretaris desa, kepala dusun dan lebih
khusus lagi 5 (lima) kepala urusan, yaitu kepala urusan pemerintahan, kepda urusan
pemhngunan, kepala urusan kesejahteraan sosial, kepala urusan keuangan dan kepala urusan
umum-

Oleh karcna ilu pula seiring dengan ditetapkannya Undang-undang Nonnr 32 Tahun 2O04
tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2fi)S tentang Desa
serta perkembangan situasi dan kondisi desa' sekarang ini, Peratunan Daerak l&bupaten
Wonqobo Nomor 17 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Elesa yang telah
diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo pada tanggal 16 Osember 2002
Nomor 31 Tahun 2002 Seri D Nomor 6 perlu dicabut untuk keorudian ditetapkan peraturan daerah
baru.

PENJEI.ASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 ayat (3) huruf c : Di Dusun dapat dibentuk pembantu Kepala Dusun.
Pasal3 : Cukup jelas.

Pasal4 ayat (2) huruf g : Yang dimaksud dengan "mengkoordinasikan pembangunan desa secaftl
partisipatif adalah memfasilitasi dalam perencanaan, peliaksanaan,
pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian pembangunan di desa.
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Ayat (4)

Pasal 5 s/d Pasal 15

Pa*l17

Pasal 18 s/d Pasal 26

: - Yaqg din&ksrd, dengan 1apoan penyelenggaran penrerintahan
desa' adalah laporan smua kegiatan desa berdasarkan
kewenangan desa yang ada serta tugas-tugas dan keudngan dari
pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabuffienlkda.

- Yang dimaksud dengan "memberikan t<eterangan
pertanggungawaban" adalah keterangan seluruh prcses
pelaksanaan peraturan-pertauran desa termasuk ApBDes,

- Yang dimaksud dengan "rnenginform*it<an laporan
penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyara*af adalah
memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan.

: Cukup jelas.

: Yang dimaksud " melaksanakan tuga tertentu . antara hin :
- Mengurusiperairan
- Mengurusikeamanan
- Mengurusikelompoktani
- Mengurusikematian dan pemikahan.

: Cukup jelas.
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