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PERDA KAB. KONAWE UTARA NO. 1, LD. 2015/ NO. 72, LL 61 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG DESA.

ABSTRAK : -

Desa sebagai kesatuan mayarakat 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 tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diapresiasi dalam
Peraturan Daerah yang akan menjadi pedoman dalam menyelenggarakan
pemerintahan Desa. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, dipandang perlu melakukan penataan kembali Peraturan Daerah
Kabupaten Konawe Utara yang berkaitan secara langsung dengan Desa untuk
disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas.

-

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 31 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 1 Tahun
2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2007; UU No. 6 Tahun
2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014;
PP No. 60 Tahun 2014

-

Dalam Peraturan ini diatur tentang desa dengan menetapkan batasan istilah
yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang landasan filosofis, azas,
dan tujuan. Diatur juga tentang penataan desa, kewenangan desa, dan
penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam melaksanakan tugas,
kewenangan, hak, dan kewajibannya, Kepala Desa wajib menyampaikan
laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati dan Badan
Permusyawaratan Desa. Diatur megenai hak dan kewajiban desa dan
masyarakat desa dan atta cara penyusunan peraturan di desa. Jenis peraturan
di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa,
peraturan Kepala Desa, serta keuangan dan kekayaan desa. Seluruh
pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan
penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. Lembaga kemasyarakatan
Desa dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat. Pemerintah
desa dan masyarakat desa dapat membentuk lembaga adat di desa.
Pemerintah, Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah membina
dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Pembinaan dan
pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah
provinsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

CATATAN : -

-

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Maret 2015.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan
yang mengatur mengenai Desa yang telah ada tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata cara pembentukan desa
dan kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2009
Nomor 6), Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 2 Tahun
2009 tentang Pemilihan, Penetapan Kepala Desa
dan Badan
Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun
2009 Nomor 7),dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BARANG MILIK DAERAH – PENGELOLAAN
2015
PERDA KAB. KONAWE UTARA NO. 2, LD. 2015/ NO. 73, LL 49 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH.
ABSTRAK : -

Dalam rangka terlaksananya penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih
dan bertanggungjawab, maka perlu dilakukan tertib administrasi dan tertib
pengelolaan terhadap barang milik daerah. Guna menjamin terlaksananya
tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah, maka
diperlukan suatu kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan
menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik
daerah.

-

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU
No. 33 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2007; UU No. 2 Tahun 2012; PP No.
40 Tahun 1994; PP No. 40 Tahun 1996; PP No. 2 Tahun 2001;PP No. 58
Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun
2014, PERDA KAB. KONUT No. 1 Tahun 2008.

-

Dalam peraturan ini diatur tentang pengelolaan barang milik daerah dengan
menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur
tentang maksud, tujuan, azas, dan ruang lingkup. Diatur mengenai Pejabat
Pengelola Barang Milik Daerah, perencanaan kebutuhan dan penganggaran,
penggunaan,
pemanfaatan,
pengamanan
dan
pemeliharaan,
pemindahtanganan, pemusnahan, serta penatausahaan. Pengadaan Barang
Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif,
transaparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Pelaksanaan
Pengadaan Barang Milik Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang Undangan yang berlaku. Setiap kerugian daerah akibat
kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan barang
Milik Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan
peraturan Perundang-Undangan. Setiap pihak yang mengakibatkan
kerugian daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi
pidana sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

CATATAN : -

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Maret 2015.
Pengelolaan barang milik daerah khususnya yang terkait dengan
pemindahtanganan dan pemanfaatan yang meliputi kerjasama pemanfaatan,
bangun Guna Serah dan bangun Serah Guna yang sudah berjalan dan/atau
sedang dalam proses sebelum ditetapkan peraturan daerah ini, tetap dapat
dilaksananakan.
Bupati dapat mengenakan beban pengelolaan (capital charge ) terhadap
Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.

-

IZIN LOKASI
2015
PERDA KAB. KONAWE UTARA NO. 3, LD. 2015/ NO. 73, TLD. 2015/NO.9, LL 18 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG IZIN LOKASI.
ABSTRAK : -

Investasi yang menggunakan tanah untuk kepentingan penanaman modal
didasarkan pada tata guna tanah yang berorientasi pada peningkatan
kesejahteraan masyarakat. penggunaan tanah yang dilakukan oleh penanam
modal belum ada yang memperoleh izin dari Pemerintah Daerah,
sehingga
merugikan
kepentingan daerah. dengan
diserahkannya
kewenangan bidang pertanahan kepada Pemerintah Daerah berkaitan
dengan pemberian izin lokasi, maka diperlukan pengaturan tentang izin
lokasi.

-

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU
No. 13 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014.

-

Dalam peraturan ini diatur tentang izin lokasi dengan menetapkan batasan
istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang azas dan tujuan,
objek dan subjek izin, kewenangan pemberian izin, syarat dan tata cara
memperoleh izin lokasi, masa berlaku dan perpanjangan izin, hak dan
kewajiban pemegang izin, larangan dan pembinaan serta pengawasan. Badan
dan perorangan yang memerlukan tanah untuk kegiatan usaha tidak
diperkenankan melakukan kegiatan apapun sebelum memperoleh Izin
Lokasi dari Bupati. Izin Lokasi tidak dapat diterbitkan dikawasan daerah
aliran sungai. Izin Lokasi tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain
tanpa persetujuan Bupati. Masyarakat dapat berperan serta dalam
pengawasan terhadap penggunaan lahan yang telah diberikan izin lokasi.
Dalam hal terdapat sengketa akibat diterbitkannya Izin Lokasi oleh sebab
tertentu dan/atau sebab yang tidak diketahui sebelumnya, maka
Pemerintah Daerah akan menyelesaikan sesuai dengan kewenangannya.
Diatur pula tentang ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana.

CATATAN : -

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Maret 2015.
Izin lokasi yang telah diterbitkan oleh pemerintah daerah sebelum
peraturan daerah ini ditetapkan dinyatakan tetap berlaku..

