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KEPALA DESA BAYAN 

KABUPATEN LOMBOK UTARA 
RANCANGAN PERATURAN DESA BAYAN 

 
NOMOR … TAHUN  2020 

TENTANG 
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL  

DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA 
DESA BAYAN KECAMATAN BAYAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
KEPALA DESA BAYAN, 

Menimbang : bahwa sebagai Dasar Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 
31 Tahun 2019, dalam penyusunan kebijakan, Program, dan 
kegiatan Desa dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan 
kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 
perlu menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan 
berdasarkan Hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala 
desa di Desa Bayan. 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indon 

2. esia Tahun 2004 nomor 53, Tambahan lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389 ); 

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa 
Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 nomor 99, Tambahan lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4548); 

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7, 
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495 ); 

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik 
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Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah 
diubah 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 lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539 ) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 
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 lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5717); 

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman 
Kewenangan berdasarkan Hak Asal-Usul dan kewenangan 
lokal berskala desa ( Beritan Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 158 ); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa ( Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037 ); 

9. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 31 Tahun 2019 
tentang daftar Kewenangan berdasarkan Hak Asal-Usul dan 
kewenangan lokal berskala desa 

10. Peraturan Menteri  Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 111 tahun 2014 tentang  Pedoman Tekhnis 
Peraturan Di Desa 
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Dengan Kesepakatan Bersama 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  BAYAN 

dan 
KEPALA DESA BAYAN 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA BAYAN TENTANG 

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN 
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 
a. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara. 
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonomi. 

c. Bupati adalah Bupati Lombok Utara. 
d. Desa adalah Desa bayan dan desa adat atau yang disebut dengan nama 

lain,selanjutnya di sebut desa,adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan 
prakarsa masyarakat,hak asal usul,dan/atau hak tradisioanal yang di akui 
dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik 
indonesia. 

e. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemeritahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan negara 
kesatuan Republik Indonesia; 

f. Pemerintah Desa ialah Kepala Desa dibantu  perangkat desa sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan desa. 

g. Badan Permusyawaratan Desa  yang selanjutnya disebut BPD adalah  lembaga 
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil 
dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara 
demokratis. 

h. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh 
kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan 
Desa. 

i. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa 
yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa 
maupun peraturan Kepala Desa. 
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j. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi 
kewenangan  berdasarkan hak asal usul,kewenangan lokal berskala 
desa,kewengan yang di tugaskan oleh pemerintah,pemerintah provinsi atau 
pemerintah daerah kabupaten/kota serta kewenangan lain yang di tugaskan 
oleh pemerintah,pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah 
kabupaten/kota sesui dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 Di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan 
desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa; 

k. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul adalah hak yang merupakan warisan 
yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai 
dengan perkembangan kehidupan masyarakat; 

l. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau 
mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena 
perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa; 

m. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah 
antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur 
masyarakat yang diselengggarakan oleh badan Permusyawaratan Desa untuk 
menyepakati hal yang bersifat strategis. 

 BAB II KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL Pasal 2  
Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul meliputi : 
a. Sistem organisasi masyarakat adat;  
b. Pembinaan kelembagaan masyarakat; 
c. Pembinaan lembaga dan hukum adat; 
d. Pengelolaan tanah Desa; 
e. Pengakuan dan Perlindungan Tanah Adat, 
f. Pengembangan peran masyarakat Desa. 
g. Perlindungan mata air dan biota air,Larangan setrum dan racun  
h. Perlindungan hutan adat yang ada di desa bayan 

Pasal 3 
 
Daftar kewenangan Desa berdasarkan Hak asal usul sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dengan Peraturan Desa ini 
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 BAB III KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA Pasal 4 
 
Kewenangan lokal berskala Desa  terdiri atas 
a.  Pengelolaan hutan adat  dan perlindungan hutan adat 
b. Pengelolaan tempat pemandian kolam mandala dan pegelolaan area parkir 

(POKDARWIS ECO TOURISM) 
c. Pengelolaan jalur sepeda gunung 
d. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa; 
e. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan 

terpadu; 
f. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar; 
g. Pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan; 
h. Pengelolaan air minum berskala desa; dan PAMDES,PAMDUS 
i. Pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian 
j. 
k. 

Pengelolaan wisata desa 
Produk unggulan desa (kopi lokal produk karang taruna) 

l. Pengelolaan masjid kuno 
-pengelolaan area parkir 

m. Pengurusan surat-surat perizinan per 1x kegiatan: 
1. surat keterangan mendirikan bangunan besaran  
2. surat keterangan pengadaan/penggunaan lokasi keramaian  
3. surat keterangan membawa Ternak,Kayu dan barang berharga lainya  

n. Pembuatan surat pernyataan lain-lain (per 1x kegiatan: surat pernyataan 
penceraian /penyelesaian harta gono gini besaran  

Pasal 5  
Daftar kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 
tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dengan Peraturan Desa ini 
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   BAB IV TAHAPAN DAN TATA CARA PENETAPAN KEWENANGAN DESA Pasal 6  
Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala 
desa ditetapkan dengan tahapan sebagai berikut : 
a. Pemilihan kewenangan berdasarkan daftar kewenangan desa yang telah 

ditetapkan dalam Peraturan Bupati; 
b. Penyusunan rancangan Peraturan Desa; 
c. Pembahasan bersama BPD; dan 
d. Penetapan Peraturan Desa 
 Pasal 7  
(1) Pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a 

dilakukan dalam forum musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD 
dan dihadiri oleh Pemerintah Desa, Lembaga kemasyarakatan Desa dan 
unsur masyarakat. 

(2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : 
 a. Tokoh adat; 

b. Tokoh agama; 
c. Tokoh masyarakat; 
d. Tokoh pendidikan; 
e. Perwakilan kelompok tani; 
f. Perwakilan kelompok perajin; 
g. Perwakilan kelompok pemuda; 
h. Perwakilan kelompok perempuan; 
i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan 
j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin 
k. Perwakilan kelompok Disabilitas 

 
(3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

musyawarah desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan 
kondisi social budaya masyarakat. 

(4) Pemilihan kewenangan desa didasarkan pada daftar kewenangan desa yang 
telah di tetapkan Bupati. 

(5) Kepala Desa bersama BPD dapat menambah jenis kewenangan 
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa lainnya 
sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal desa 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6) Hasil musyawarah pemilihan jenis kewenangan desa sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (4) dan penambahan jenis kewenangan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara. 
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    BAB V PEMBIAYAAN Pasal 8  
Pembiayaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan Desa dibebankan pada : 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan 
b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran  Desa Bayan. 
 

Ditetapkan di bayan 
Pada tanggal : ..............2020                                                  KEPALA DESA BAYAN 

 
 
 
 

 
         SATRADI 
 

Diundangkan di DESA BAYAN 
Pada Tanggal : …………………………… 2020 
SEKRETARIS DESA BAYAN 
 
 
 
 
 
      M.HASAN BASRI 
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 LEMBARAN DESA BAYAN TAHUN 2020 NOMOR …   
Lampiran I : Peraturan Desa Bayan 
 

Nomor :  …. Tahun 2020 
Tanggal : ……………… 2020 
tentang : Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan 

Kewenangan Lokal Berskala Desa   DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL 
 
1. Penataan  dan penetapan Sistem Organisasi Perangkat Desa 
  a. Pembentukan Dusun atau pemekaran dusun 

b. Pembentukan Tim Siaga Bencana Desa; 
c. Pembentukan Tim saber droup out (DO) 
d. Pembentukan Tim cegah stantik; 
e. Pembentukan BKD; 
f. Fasilitasi pranata/perangkat adat; 
g. Penetapan Penghulu Desa;  
h. Penetapan juru air (pekasih )dan 
i. Pembentukan peraturan/awik-awik dusun 

 
2. Pengelolaan tanah kas desa 
 a. Pengadaan tanah kas desa; 
 b. Pensertifikatan tanah kas desa; dan 
 c. Pemanfaatan tanah kas desa ( kerjasama dengan pihak ketiga atau 

masyarakat ) 
3. Administrasi pertanahan 
 a. Fasilitasi pencatatan hak atas tanah di desa; 
 b. Fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan; dan 
 c. Penataan dan pemetaan tata guna lahan 
 d. Pembuatan surat pengalihan hak /alas hak atas tanah (per1x kegiatan) 

1. Surat pernyataan warisan atau bagi waris dan penyerahan hak 
waris 

2. Surat pernyataan jual beli: 
-Pihak I dan II domesili dalam desa (Dari Harga Jual) Besaran 
3% 
- Pihak I dan II domesili luar desa (Dari Harga Jual) Besaran 5% 

3. surat peguasaan fisik bidang tanah (sporadik) 
4. surat keterangan hibah 

   e. Kontribusi P3A Besaran 15 % 
4. Pelestarian budaya gotongroyong 
 a. Kerja bakti 
 b. Gotong royong;dan 
 c. Bakti sosial dan bersih lingkungan; 
5. Pembinaan system organisasi masyarakat adat : 
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 a. Pembinaan guru mengaji, marbot dan pemimpin keagamaan lainnya 
 b. Pembinaan lembaga dan hutan adat 
 c. Pembinaan kelompok/banjar warga 
 d. Pembinaan gundem/musyawarah warga 
 e. Pembinaan juru air ( Pekasih );dan 
 F Pembinaan paguyuban warga 
6. Pembinaan kelembagaan masyarakat adat : 
 a. Pembinaan proses adat, perkawinan, dan tradisi 
 b. Pembinaan lembaga dan pranata adat 
7. Pelestarian seni budaya : 
 a. Gendang blek 
 b. Tarian Cupak Gurantang 
 c. Begasingan /memangkek 
 d. Seni budaya tari Rudat  
 e. Seni budaya tari angin halus 
 f. Seni budaya Suling Dewa 
 g. Seni tari bejogetan 
 h. Seni gambelan tawaq-tawaq 
 i. Seni budaya Memaca Lontar 
 j. Seni tari gegerok 
 k. Seni budaya lainnya 
 l. Seni tarik tambang 
 m. Seni perisaian 
8. Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional yang ada di desa. 
9. Pembinaan penyelenggaraan seni kekinian ( modern ) yang ada di desa: 
 a. Kasidah Modern  
 b. Tari Kreasi 
 c. Group band 
10 Pengembangan peran masyarakat desa : 
 a. Syukuran setelah panen ; dan 
 b. Jimpitan atau sebutan lain. 
 c. Selamet olor atau pelestarian mata air 

 
                                           
  KEPALA DESA BAYAN 
   
   
     
  SATRADI 
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Lampiran II : Peraturan Desa Bayan 
 

Nomor :  …. Tahun 2020 
Tanggal : …………… 2020 
Tentang : Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan 

kewenangan lokal berskala desa Desa Bayan 
Kecamatan Bayan  DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA 

 
1. Penetapan dan penegasan batas desa ; 
 a. Musyawarah antar desa dalam penetapan dan penegasan batas desa ; 
 b. Penetapan batas wilayah dusun; dan 
 c. Penetapan dusun. 
 d. Tapal batas hutan adat yang ada di desa bayan 
2. Pengembangan system administrasi dan informasi desa 
 a. Pembinaan dan penggunaan aplikasi keuangan dan asset desa; 
 b. Pembuatan dan penggunaan manajemen administrasi desa; 
 c. Penyusunan dan penggunaan aplikasi profil desa; 
 d. Penyusunan buku dan papan monografi desa; 
 e. Pemasangan jaringan telepon dan internet ; 
 f. Pemasangan dan pemanfaatan media informasi desa ( baliho,running 

teks, dll ); 
 g. Dukungan kegiatan SID dalam pembuatan dan pemanfaatan website 

desa; dan 
 h. Penerbitan bulletin desa 
3. Pengembangan tata ruang dan peta sosial desa : 
 a. Penetapan rencana tata ruang dan kawasan desa berdasarkan 

RT/RW kabupaten; 
 b. Pemberian surat pengantar perizinan usaha, tempat usaha, dan 

pendirian bangunan; 
 c. Pendataan dan penyusunan tingkat kesejshteraan masyarakat; dan 
 d. Pembuatan peta sosial desa 
4. Pendataan Profil Desa: 
 a. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja desa; 
 b. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sector 

non pertanian; 
 c. Pendataan penduduk menurut tingkat pendidikan; 
 d. Pendataan penduduk menurut agama; 
 e. Pendataan penduduk menurut kesehatan ( penderita penyakit, ibu 

hamil, menyusui,perkembangan balita,cacat dan lain-lain); 
 f. Pendataan penduduk menurut tingkat kemiskinan; 
 g. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, 

angkatan kerja, pencari kerja dan tingkat partisipasi; 
 h. Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja 

menurut lapangan pekerjaan ,jenis pekerjaan dan status pekerjaan; 
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 i. Pendataan penduduk usia 0-5 tahun dan 5-17 tahun dalam rangka 
penertiban Kartu Identitas Anak ( KIA ); 

 j. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri; 
 k. Pendataan potensi desa; 
 l. Pendataan sumber daya desa; dan 
 m. Pendataan peralatan teknologi tepat guna. 
 n.   Pendataan penduduk yang belum lengkap data adminduknya; 
5. Pembentukan dan penetapan Pemerintah Desa; 
 a. Pembentukan dan pembinaan BPD; 
 b. Pembentukan dan penetapan organisasi pemerintah desa; 
 c. Penetapan perangkat desa; 
 d. Pembentukan dan penetapan BUMDesa,  
 e. Penetapan peraturan desa; 
 f. Pengangkatan dan pemberhentian staf desa; 
 g. Penetapan kerjasama antar Desa; 
 h. Penetapan Peraturan Kepala Desa; 
 i. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai 

dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat; dan 
 j. Usulan penetapan desa dalam keadaan darurat kepada Pemerintah 

daerah ( kejadian bencana,konflik,rawan pangan,wabah 
penyakit,gangguan keamanan dan kejadian luar biasa lainnya dalam 
hal skala desa ). 

6. Penyelenggaraan administrasi,arsip dan dokumentasi desa 
 a. Pengelolaan keuangan desa; 
 b. Pengelolaan asset desa; 
 c. Pemberian rekomendasi / penunjukan; 
 d. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai desa; 
 e. Pengelolaan sistem informasi desa;  
 f. Pengelolaan data dan informasi kebencanaan skala desa;dan 
 g. Pemberian layanan administrasi public. 
7. Penetapan organisasi pemerintahan desa : 
 a. Penetapan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa; 
 b. Pemilihan Kepala Desa; 
 c. Penetapan uraian tugas perangkat desa; 
 d. Penetapan penghasilan tetap, tunjangan dan tambahan penghasilan 

lainnya untuk Kepala Desa,perangkat desa dan staf desa; dan 
 e. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan staf desa. 
8 Pengadaan operasional perkantoran : 
 a. Pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor; 
 b. Pengadaan dan pemeliharaan gedung kantor; 
 c. Pemeliharaan halaman dan taman kantor; dan 
 d. Pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas / operasional. 
9. Pembentukan,penetapan,pengembangan dan permodalan BUMDes. 
10. Penetapan perencanaan Desa : 
 a. Penetapan RPJMDes dan 
 b. Penetapan RKPDesa. 
11. Penetapan APB Desa dan Perubahan APB Desa 
12. Penetapan dan perubahan Peraturan di desa 
13. Penetapan kerjasama antar desa 
14. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai desa dan asset 

desa lainnya. 
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15. Pendatan potensi, tingkat perkembangan desa,profil dan data dasar 
keluarga. 

16. Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah desa 
17. Peningkatan kapsitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Lembaga Desa. 
18. Pengelolaan arsip desa 
19. Pembentukan dan pengelolaan taman bacaan dan perpustakaan desa 
20. Pembentukan Balai rakyat dan rumah desa sehat 
21. Pelayanan Dasar Desa : 
 a. Pengembangan, pembangunan, pengadaan, pemeliharaan Usaha 

Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) seperti Polindes, poskesdes, 
Posyandu, Posbindu dan Pos kesehatan lainnya; 

  1.Pembangunan dan pemeliharaan Pos Kesehatan Desa 
  2.Pembangunan dan pemeliharaan Polindes;dan 
  3.Pembangunan dan pemeliharaan Posyandu. 
 b. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu : 
  1. layanan gizi untuk balita; 
  2.pemeriksaan ibu hamil; 
  3.pemberian makanan tambahan; 
  4.penyuluhan kesehatan; 
  5.gerakan hidup bersih dan sehat; 
  6.penimbangan bayi; 
  7. gerakan  sehat untuk lanjut usia; 
  8. penetapan dan pembinaan kader posyandu 
  9. penetapan tunjangan kader posyandu; dan 
  10.pengadaan sarana dan prasarana posyandu. 
 c. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional (Penjelasan 

tambahan) 
 d. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat 

adiktif di desa 
 e. Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD/TK 
  1. pengembangan dan penyelenggaraan PAUD/TK 
  2. pembangunan dan pemeliharaan gedung PAUD / TK  
  3. pengadaan dan pengembangan sarana dan prasana belajar / 
      Bermain PAUD/TK/ 
  4. penetapan dan pembinaan tenaga pengelola dan tenaga tutor 
      PAUD/TK/; dan 
  5. penetapan insentif tenaga pengelola dan tenaga tutor PAUD / TK/ 
 f. Pembinaan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) di Desa. 
 g. Pembinaan sanggar seni budaya. 
 h. Pengadaan dan pengelolaan perpustakaan desa; 
  1.pembangunan dan pemeliharaan gedung perpustakaan desa; 
  2.pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana baca; 
  3.penetapan dan pembinaan tenaga pengelola perpustakaan;dan 
  4.penetapan tunjangan tenaga pengelola perpustakaan. 
 i. Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar,siswa 

dan pelajar. 
22. Sarana dan prasarana desa 
 a. Pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor desa,meliputi : 
  1. pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor desa dan atau 
      Balai desa; 
  2. pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor BPD; 
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  3. pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor PKK,LPM dan 
      Lembaga kemasyarakatan lainnya. 
 b. Pembangunan dan pemeliharaan pemukiman desa; 
 c. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, meliputi : 
  1. perintisan jalan; 
  2. pengerasan jalan; 
  3. jalan rabat beton; 
  4. gapura dusun dan desa; dan 
  5. lampu penerang jalan lingkungan. 
  6. Penataan jalan Lingkungan 
  7.masyarakat tidak boleh menanam rumput gajah,pohon besar dan 

tidak boleh menambat hewan sapi dan hewan lainya di bahu jalan 
  8. masyarakat tidak boleh membuang sampah di jalan atau saluran 

air (got) 
 d. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani 
 e. Pembangunan dan pemeliharaan embung desa; 
 f. Pembangunan dan pemeliharaan Balai pertemuan P3A dan Balai 

pertemuan kelompok Ternak, dan kelompk lainnya.. 
 g. Pembangunan dan pemeliharaan jembatan berskala desa; 
 h. Pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase / gorong-gorong 

berskala desa; 
 i. Pembangunan dan pemeliharaan talud/bronjong berskala desa; 
 j. Pembangunan energy baru dan terbarukan,meliputi : 
  1. pembangunan dan pemeliharaan reactor biogas;dan 
  2. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasana mikrohidro 
 k. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan , meliputi : 
  1.pembangunan pengelolaan sampah atau limbah; 
  2. penyediaan prasana dan sarana pengelolaan persampahan,  
      berupa :penyediaan motor gandeng,tong sampah,TPS dan PST; 
  3. pembangunan jamban keluarga (JAGA );dan 
  4. pembangunan dan pemeliharaan MCK umum. 
 l. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa; 
 m. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi Desa, meliputi : 
  1. pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier; 
  2. pembangunan dan pemeliharaan jaringan perpipaan;dan 
  3. pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tetes. 
 n. Pembangunan dan pemeliharaan parit 
   
 o. Pembangunan dan pemeliharaan lapangan desa; 
 p. Pembangunan dan pemeliharaan taman desa; 
 q. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk 

budiadaya perikanan 
 r. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa. 
23 Pengembangan Ekonomi Lokal Desa: 
 a. Pembangunan dan pengelolaan kolam pemandian mandala dan kios 

desa; 
 b. Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa; 
 c. Pengembangan usaha mikro berbasis desa, berupa pengembangan 

sentra usaha mikro kecil dan menengah; 
 d. Pendayagunaan keuangan mikro berbasis desa meliputi : 
  1. pengembangan kelembagaan koperasi, dan 
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  2. pembentukan unit usaha BUMDesa 
 e. Pembangunan dan pengelolaan keramba jarring apung,bu-bu dan 

bagan ikan; 
 f. Penetapan komoditas unggulan desa; 
 g. Pemberian bantuan kepada kelompok masyarakat 
    
 h. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan 

cadanganpangan desa, melalui; 
  1. pembinaan dan pengembangan desa mandiri pangan; 
  2. peningkatan ketahanan pangan desa; 
  3. pembinaan dan pengembangan kebun percontohan pangan local 
 i. Penetapan produk unggulan desa; 
 j. Pengelolaan pemakaman desa, petilasan dan situs sejarah; 
 k. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit 

pertanian dan perikanan secara terpadu; 
 l. Pengembangan benih lokal, meliputi : 
  1. pembangunan sarana prasarana dan pembibitan hortikultura; 
  2. pembangunan sarana prasarana dan pembibitan tanaman 
      Pangan; dan 
  3. pembangunan sarana prasarana dan pembibitan tanaman per 
      kebunan  
 m. Fasilitasi pengadaan bantuan benih / bibit kepada masyarakat; 
 n. Pembinaan dan pengembangan energy mandiri untuk kebutuhan 

industry dan rumah tangga; 
 o. Pembinaan dan pengembangan ternak secara kolektif; 
 p. Pengembangan wisata desa di luar rencana induk pengembangan 

pariwisata kabupaten; 
 q. Pengembangan teknologi tepat guna pengelolahan hasil 

pertanian,perikanan,peternakan,perkebunan dan kehutanan; 
  Pengembangan system usaha produksi pertanian yang bertumpu 

pada sumber daya kelembagaan dan budaya lokal 
24. Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan 

masyarakat desa; 
25. Pembinaan kerukunan warga masyarakat desa 
26. Pembentukan lembaga dan penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan 

desa. 
27. Fasilitasi dan pembinaan kemasyarakatan; 
 a. Fasilitasi lembaga social kemasyarakatan; 
 b. Fasilitasi penyelesaian perselisihan atau konflik dan melakukan 

mediasi pada masyarakat desa; 
 c. Fasilitasi dan pembinaan keagamaan di desa; 
 d. Fasilitasi dan pembinaan keluarga;dan 
 e. Fasilitasi keikutsertan rumah tangga miskin dalam program 

pemerintah. 
28. Pelestarian dan pengembangan swadaya gotong-royong masyarakat desa. 
29. Penanganan dan penanggulangan bencana di desa. 
30. Pembinaan dan fasilitasi kegiatan dan kelompok masyarakat : 
 a. Pelaksanaan pembinaan akseptor keluarga berencana; 
 b. Pengelolaan kelompok bina keluarga 
 c. Pengembangan sarana dan prasarana olahraga;dan 
 d. Peningkatan sumberdaya manusia dibidang olahraga. 
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31. Penyelenggaraan olahraga tingkat desa 
32. Pengembangan seni budaya lokal melalui : 
 a. Pelestarian seni budaya lokal 
 b. Pembentukan sanggar seni budaya;dan 
 c. Festival dan lomba seni budaya. 
 D Pelestarian permainan tradisional anak-anak 
33. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana seni budaya 
34. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga masyarakat 

dan lembaga adat melalui : 
 a. Lembaga pemberdayaan masyarakat dan kader pemberdayaan 

masyarakat; 
 b. Karang taruna; 
 c. Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK);dan 
 d. Lembaga masyarakat dan lembaga adat lainnya. 
35. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat meliputi : 
 a. Kelompok tani,ternak dan kelembagaan irigasi pertanian / 

perkebunan; 
 b. Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) 
 c. Kelompok seni budaya; 
 d. Kelompok pemuda dan olahraga; 
 e. Kelompok informasi masyarakat desa/Jurnalisme warga 
 f. Kelompok siaga bencana/penanggulangan resiko bencana atau tim 

relawan penanggulangan bencana berbasis masyarakat di desa; 
 g. Kelompok usaha ekonomi produktif 
 h. Kelompok  berbasis masyarakat;dan 
 i. Kelompok masyarakat lainnya di desa. 
   
36. Pemberian santunan social kepada keluarga fakir miskin, melalui : 
  
 a. Pemberian santunan sandang dan pangan  bagi keluarga miskin;dan 
 b. Rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin. 
37. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat 

miskin, perempuan,masyarakat adat dan difabel 
38. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk 

memberikan bantuan hukum kepada masyarakat desa. 
39. Analisis kemiskinan secara partisipatif. 
40. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat 

(Germas), meliputi : 
 a. Pelatihan pembuatan penyaringan air sederhana; 
 b. Survey mawas diri (SMD) bidang kesehatan; 
 c. Pembentukan dan pembinaan pos binaan terpadu ( POSBINDU ); 
 d. Pembentukan dan pembinaan pos  Penyakit menular malaria 

desa;dan DBD 
 e. Pembentukan dan pembinaan Pos desa. 
 f. Penerapan Kawasan tanpa rokok 
41. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan 

dan pemberdayaan masyarakat. 
42. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi desa meliputi : 
 a. Pelatihan pengembanga hasil hutan non kayu; 
 b. Pelatihan budidaya dan penanganan pasca panen, kakau,pisang dan 

lainnya;dan 
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 c. Pelatihan kewirausahaan 
43. Pendayagunaan teknologi tepat guna melalui : 
 a. Pelatihan pemanfaatan alat teknologi baru dan terbarukan; 
 b. Pelatihan pemeliharaan lebah madu dengan pendekatan TTG; 
 c. Pelatihan pembuatan pupuk kompos dari limbah rumah tangga; 
 d. Pelatihan industry kerajinan; 
 e. Pelatihaninovasi dan pengembangan TTG; 
 f. Peningkatan kapasitas tentang pengelolaan limbah plastic dan limbah 

masyarakat lainnya;dan 
 g. Pelatihan pengelolaan hasil pertanian, perkebunan dan 

kehutananmenjadi produk unggulan desa. 
44. Peningkatan kapasitas masyarakat melaui : 
 a. Kader pemberdayaan masyarakat desa; 
 b. Kelompok usaha ekonomi produktif; 
 c. Kelompok perempuan; 
 d. Kelompok tani,ternak dan wanita tani; 
 e. Kelompok masyarakat miskin; 
 f. Kelompok Pertukangan; 
 g. Kelompok pengrajin; 
 h. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak; 
 i. Kelompok pemuda;dan 
 J Kelompok lain sesuai kondisi desa. 
  
45. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa meliputi : 
 a. Peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Desa; 
 b. Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota BPD 
 c. Peningkatan kapasitas LPM;  
 d. Peningkatan kapasitas PKK desa. 
 e. Peningkatan kapasitas MKD Dan Karang Taruana. 
 F Peningkatan kapasitas Lembaga Desa lainnya. 

 
                                                   
   KEPALA DESA BAYAN 
    
   

 
   
                      SATRADI 
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Lampiran II : Peraturan Desa Bayan 

Nomor : ……………………………. 
Tanggal :  
Tentang : Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan 

kewenangan lokal berskala desa Desa Bayan 
Kecamatan Bayan 

 DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA 
 
No Bidang Kewenangan Rincian Kewenangan Desa 
1. Penyelenggaraan  

Pemerintahan Desa 
1. Penataan dan penetapan system organisasi 

perangkat desa  
2. Pengelolaan tanah kas desa 
3. Mengelola administrasi petanahan  
4. Penetapan dan penegasan batas desa 
5. Penetapan dan penegasan batas desa ; 
6. Pengembangan system administrasi dan 

informasi desa 
7. Pendataan Profil Desa: 
8. Pembentukan dan penetapan Pemerintah 

Desa; 
9. Penyelenggaraan administrasi,arsip dan 

dokumentasi desa 
10. Penetapan organisasi pemerintahan desa : 
11. Pengadaan operasional perkantoran : 
12. Pembentukan,penetapan,pengembangan    dan 

permodalan BUMDesa. 
13. Penetapan perencanaan Desa : 
14. Penetapan APB Desa dan Perubahan APB 

Desa 
15. Penetapan dan perubahan Peraturan di desa 
16. Penetapan kerjasama antar desa 
17. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan 

atau balai desa dan asset desa lainnya. 
18. Pendatan potensi, tingkat perkembangan 

desa,profil dan data dasar keluarga. 
19. Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah 

desa 
20. Peningkatan kapsitas Kepala Desa, Perangkat 

Desa dan Lembaga Desa. 
21. Pengelolaan arsip desa 
22. Pembentukan dan pengelolaan taman bacaan 

dan perpustakaan desa 
23. Pelayanan Dasar Desa : 
24. Analisis kemiskinan secara partisipatif. 
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2. Pelaksanaan  
Pembangunan Desa 

1. Pembentukan Balai rakyat dan rumah desa 
sehat 

2. Sarana danprasarana desa 
3. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana seni budaya 
3. Pembinaan 

Kemasyarakatan Desa 
1. Melestarikan budaya gotong royong 
2.  Membina system organisasi masyarakat adat  
3.  Pembinaan kelembagaan masyarakat adat 
4.  Pembinaan pelestarian kelompok seni 

tradisional yang ada di desa 
5.  Pembinaan penyelenggaraan seni kekinian ( 

modern ) yang ada di desa 
6. Pembinaan keamanan,ketertiban dan 

ketentraman wilayah dan masyarakat desa; 
7. Pembinaan kerukunan warga masyarakat desa 
8. Fasilitasi dan pembinaan kemasyarakatan; 
9.  Pelestarian dan pengembangan swadaya 

gotong-royong masyarakat desa. 
10.  Pembinaan dan fasilitasi kegiatan dan 

kelompok masyarakat : 
11. Penyelenggaraan olahraga tingkat desa 
12. Pengembangan seni budaya local melalui : 
13. Pengorganisasian melalui pembentukan dan 

fasilitasi lembaga masyarakat dan lembaga 
adat melalui : 

14. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok 
rentan,kelompok masyarakat miskin, 
perempuan,masyarakat adat dan difabel 

15. Pengorganisasian melalui pembentukan dan 
fasilitasi paralegal untuk memberikan 
bantuan Hukum kepada masyarakat desa 

16. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan 
gerakan hidup bersih dan sehat, 

17. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan 
usaha ekonomi desa 

18. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan 
usaha ekonomi desa 

19. Pendayagunaan teknologi tepat guna 
20. Peningkatan kapasitas masyarakat (Kelompo-

Kelompk Swadaya Masyarakat, Pemuda, 
Perempuan Adat, Miskin, Disabilitas Dll) 

21. Peningkatan kapasitas aparatur 
pemerintahan desa meliputi : 

4. Pemberdayaan 
Masyarakat Desa 

1. Pelestarian Seni Budaya  
2. Pengembangan peran masyarakat desa 
3. Pengembangan Ekonomi Lokal Desa: 
4. Pembentukan lembaga dan penguatan 

kapasitas lembaga kemasyarakatan desa 
5. Pelestarian dan pengembangan swadaya 

gotong-royong masyarakat desa. 
6. Pengembangan seni budaya local dan modern  



 19

7. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat 
meliputi 

8. Pemberian santunan social kepada keluarga 
fakir miskin 

9. Pengorganisasian melalui pembentukan dan 
fasilitasi kader pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat. 

5.  Bidang Penanggula 
ngan Bencana, Darurat 
dan Mendesak 

1. Penanganan dan penanggulangan bencana di 
desa. 

2.  
3.  

  
KEPALA DESA BAYAN, 

 
 
 
 
                SATRADI 
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PENJELASAN 
ATAS  PERATURAN DESA BAYAN 

 
NOMOR :……TAHUN 2020 

TENTANG 
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL  

DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA 
 

I. PENJELASAN UMUM 
Dalam penyusunan kebijakan, Program, dan kegiatan Desa dalam bidang 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, 
Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 
sangat diperlukan adanya Peraturan Desa sebagai turunan dari kebijakan 
Pemerintah baik itu Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-undang, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah serta Peraturan 
Bupati/Walikota utamanya  dalam hal pengaturan kewenangan yang 
merupakan ha katas pemerintah Pemerintah Desa dalam mengatur Warga 
masyarakanya ditingkat Desa. Berdasarkan hal tersebut maka dibentuklah 
Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan Hak asal-usul dan 
kewenangan lokal berskala desa di Desa Bayan 
sebagai pemahaman kita bahwa, Kewenangan Desa secara umum adalah 
kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang 
penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, 
pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa; 
sedangkan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul adalah hak yang 
merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa 
masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat; 
dan Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur 
dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh 
desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul 
karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa; 
Berdasarkan uraian diatas Tujuan dibentuknya Peraturan Desa tentang 
kewenangan berdasarkan Hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala 
desa di Desa bayan  adalah untuk : 

1. Menciptakan Masyarakat Desa bayan yang sejahtera, terpenuhi kebutuhan 
dasarnya, mandiri dan berbudaya.  

2. Mengupayakan Pembangunan masyarakat desa terpenuhi dan merata 
sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kondisinya;dan 

3. Pemerintah Desa bersama masyarakat dapat memahami tentang 
kewenangan Desa. 
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4. Masyarakat dapat merencanakan dan melaksanakan pembangunan Desa 
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala   Desa. 

5. Masyarakat desa bayan dapat secara swadaya dan bersama-sama mejaga 
dan melestarikan warisan budaya serta infrstruktur yang dibangun oleh 
desa berdasarkan hasil keputusan bersama  didesa. 
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II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 
 Pasal 1 
   Cukup jelas 
  Pasal 2  
   Cukup jelas 
 Pasal 3 
   Cukup jelas 
 Pasal 4 
  Cukup jelas 
 Pasal 5 
  Cukup jelas 
 Pasal 6 
  Cukup jelas 
 Pasal 7 
  Cukup jelas 
 Pasal 8 

Cukup jelas  
  Pasal 9  
   Cukup jelas 
 


