
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG 

NOMOR  12 TAHUN 1994 

TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMBANGUNAN 

MASYARAKAT DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan pembangunan 

masyarakat desa di segala bidang, secara berdaya guna dan berhasil 

guna melalui peningkatan koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan, dan sesuai pula dengan Surat Menteri Dalam Negeri 

Nomor 188.42/513/PMD perihal Percepatan Pelaksanaan Keputusan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 dan penyesuaian 

personil PMD pada Pemerintah Kecamatan di pandang perlu untuk 

menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Desa 

Kabupaten Daerah Tingkat II Badung. 

b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka dipandang perlu

menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan

Masyarakat Desa dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok 

Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3037);  

2. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah – Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – Daerah Tingkat I

Bali, NusaTenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1979  tentang Pemerintahan Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988  tentang Koordinasi

Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 1988 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3373); 

 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan 

Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II; 

 

6. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980  tentang Peningkatan dan 

Penyempurnaan Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan 

Masyarakat Desa; 

 

7. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan 

Organisasi Departemen sebagaimana diubah terakhir dengan 

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1993; 

 

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang 

Prosedur Penetapan Produk – Produk Hukum di Lingkungan 

Departemen Dalam Negeri; 

 

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri; 

 

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang 

Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan; 

 

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola 

Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah; 

 

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 tentang 

Pedoman Organisasi dan Tata Kerja kantor Pembangunan Masyarakat 

Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat 

Desa Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II; 

 

13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1994 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor      80 

Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan 

Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan 

Masyarakat Desa Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II ; 
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Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung. 

 

 

MEMUTUSKAN : 

 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH  KABUPATEN DAERAH TINGKAT II 

BADUNG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 

KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN 

DAERAH TINGKAT II BADUNG. 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Didalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :  

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung; 

 

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II 

Badung; 

 

c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II 

Badung; 

 

d. Kantor Pembangunan Masyarakat Desa adalah Kantor Pembangunan 

Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Badung; 

 

e. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa 

Kabupaten Daerah Tingkat II Badung; 

 

f. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai 

kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung 

di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya 

sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

 

g. Keseluruhan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah 

penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah 

langsung di bawah Camat yang tidak berhak menyelenggarakan 

rumah tangganya sendiri; 

 

h. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa adalah Lembaga Ketahanan 

Masyarakat yang ada di Desa  dan di Kelurahan yang selanjutnya 

disebut LKMD; 
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i. Kantor Pembangunan Masyarakat Desa adalah Kantor Pembangunan 

Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Badung yang 

selanjutnya disebut Kantor PMD; 

 

j. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa 

Kabupaten Daerah Tingkat II Badung; 

 

k. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang 

jabatan fungsional dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang 

keahliannya. 

 

 

BAB II 

PEMBENTUKAN  

Pasal 2 

 

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Badung. 

 

 

BAB III 

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Pasal 3 

 

(1) Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II 

adalah unsur pelaksanaan Wilayah/Daerah yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah dan dibina secara 

teknis fungsional oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. 

 

(2) Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II 

dipimpin oleh seorang Kepala Kantor. 

 

 

Pasal 4 

 

Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II 

mempunyai tugas melaksanakan pengembangan Desa, ketahanan 

masyarakat Desa, Usaha ekonomi Desa, Sumber Daya Desa dan 

Pemukiman Desa serta pendayagunaan teknologi tepat guna. 
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Pasal 5 

 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 4 Kantor 

Pembangunan Masyarakat Desa mempunyai tugas : 

a. Perencanaan yang merupakan segala usaha dan kegiatan 

pengumpulan, pengelolaan, penilaian data penyusunan rencana sesuai 

dengan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah untuk melaksanakan 

tugas pokok; 

 

b. Pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh 

Bupati Kepala Daerah dan pembinaan teknis berdasarkan 

kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur; 

 

c. Pelaksanaan yang merupakan segala usaha dan kegiatan 

melaksanakan rencana yang telah ditetapkan untuk melaksanakan 

tugas pokok sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang 

berlaku; 

 

d. Administrasi yang merupakan segala usaha dan kegiatan dibidang 

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan umum; 

 

e. Koordinasi yang merupakan segala usaha untuk mengadakan 

hubungan dan kerja sama atas dasar hubungan Fungsional dengan 

instansi/Unit kerja terkait guna kelancaran pelaksanaan tugasnya; 

 

f. Pengawasan yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk 

melaksanakan pengamanan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas 

pokok sesuai dengan perencanaan dan Peraturan Perundang – 

Undangan yang berlaku.  

 

 

BAB IV  

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 6 

 

Susunan Organisasi Pembangunan Masyarakat Desa terdiri dari : 

a. Kepala Kantor; 

b. Sub Bagian Tata Usaha; 

c. Seksi – Seksi; 

d. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Pasal 7 

 

Sub Bagian Tata Usaha dimaksud Pasal 6 huruf b terdiri dari : 

a. Urusan Perencanaan; 

b. Urusan Kepegawaian; 

c. Urusan Keuangan; 

d. Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga. 

 

 

Pasal 8 

 

(1) Seksi – Seksi dimaksud Pasal 6 huruf c terdiri dari : 

a. Seksi Pengembangan Desa; 

b. Seksi ketahanan Masyarakat Desa; 

c. Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa. 

 

(2) Seksi pengembangan Desa dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri 

dari : 

a. Sub Seksi Pendapatan, Evaluasi dan Lomba Desa; 

b. Sub Seksi Unit Daerah Kerja Pembangunan; 

c. Sub Seksi Tata Desa; 

d. Sub Seksi Pengembangan Kawasan Terpadu; 

e. Sub Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna. 

 

(3) Seksi Ketahanan Masyarakat Desa dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf b 

terdiri dari : 

a. Sub Seksi Peningkatan Peranan Kelembagaan Masyarakat Desa; 

b. Sub Seksi Bimbingan Motivasi dan Swadaya Masyarakat; 

c. Sub Seksi Peningkatan Keterampilan Masyarakat; 

d. Sub Seksi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga. 

 

(4) Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa dimaksud Pasal 8 ayat 

(1) huruf c terdiri dari : 

a. Sub Seksi Bantuan Pembangunan; 

b. Sub Seksi Perkreditan dan Produksi; 

c. Sub Seksi Tenaga Kerja dan Sektor Informal; 

d. Sub Seksi Prasarana dan Sarana Desa; 

e. Sub Seksi Tata Pemukiman, Sumber Daya Desa dan Lingkungan 

Desa. 
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Pasal 9 

 

Bagan Susunan Organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

 

 

BAB V 

URAIAN TUGAS 

Bagian Pertama 

Kepala Kantor 

Pasal 10 

 

(1) Kepala Kantor mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kebijaksanaan dibidang pembangunan 

masyarakat desa dalam rangka penetapan kebijaksanaan oleh 

Bupati Kepala Daerah; 

 

b. merumuskan kebijaksanaan operasional dalam bidang 

pembangunan masyarakat desa berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang – undangan yang berlaku; 

 

c. membagi tugas kepada para Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian 

Tata Usaha sesuai bidangnya agar tugas – tugas berjalan lancar;   

 

d. memimpin para Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

dan para bawahan dalam menyelenggarakan urusan 

pembangunan masyarakat desa agar pelaksanaan tugas berjalan 

sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan; 

 

e. mengkoordinir para Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian Tata 

Usaha, para bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

 

f. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan 

dalam pelaksanaan tugas agar berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan; 

 

g. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan 

dalam peningkatan pengembangan karier; 
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h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa 

berdasarkan realisasi program kerja dan ketentuan peraturan 

perundang – undangan yang berlaku sebagai bahan dalam 

penyusunan program berikutnya; 

 

i. membuat laporan kegiatan dibidang tugasnya sebagai informasi 

dan pertanggung jawaban kepada Bupati Kepala Daerah; 

 

j. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

(2) Kepala Kantor PMD dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah 

dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah. 

 

 

Bagian Kedua 

Sub Bagian Tata Usaha 

Pasal 11 

 

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas : 

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan 

data dan program Kantor PMD dan ketentuan peraturan 

perundang – undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja; 

 

b. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – 

undangan yang berlaku; 

 

c. Mengkoordinasikan para Kepala Urusan dalam penyusunan 

program kerja Kantor PMD agar terjalin kejasama yang baik; 

 

d. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokkan 

dengan petunjuk kerja sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang – undangan yang berlaku agar tercapai keserasian dan 

kebenaran kerja; 

 

e. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai 

agar sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang – 

undangan yang telah ditetapkan sebagai bahan dalam peningkatan 

karier; 

 



 

 

9 

f. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana pelaksanaan urusan 

kepegawaian, pengelola urusan keuangan, pelaksanaan urusan 

rumah tangga dan urusan ketatausahaan; 

 

g. Menyiapkan dan menyusun pedoman kerja tentang petunjuk 

tatalaksana administrasi umum; 

 

h. Melakukan pembinaan terhadap kegiatan administrasi 

kepegawaian, keuangan, urusan rumah tangga dan urusan 

ketatausahaan; 

 

i. Memantau, mengumpulkan, mensistematisasikan dan 

menganalisa data hasil pelaksanaan tugas PMD; 

 

j. Mengevaluasi hasil kegiatan Sub Bagian Tata Usaha secara 

keseluruhan; 

 

k. Membuat laporan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan 

informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan; 

 

l. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian 

yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada 

Kepala Kantor. 

 

Pasal 12 

 

(1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas : 

a. Menyusun rencana kegiatan urusan perencanaan berdasarkan data 

dan program Sub Bagian Tata Usaha dan ketentuan peraturan 

perundang – undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja; 

 

b. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – 

undangan yang berlaku; 

 

c. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokkan 

dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan peraturan 

perundang – undangan yang berlaku agar tercapai keserasian dan 

kebenaran kerja; 
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d. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai 

agar sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang – 

undangan yang telah ditetapkan sebagai peningkatan karier; 

 

e. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana program, 

pengumpulan data, pemantapan, serta menyiapkan naskah 

peraturan perundang – undangan dan dokumentasi; 

 

f. Mengumpulkan, mensistematisasikan dan menganalisa data 

sesuai dengan program Pembangunan Masyarakat Desa; 

 

g. Menyusun program penyelenggaraan pembangunan dan 

melakukan pembinaan, monitoring dan pengendalian, 

pelaksanaannya serta melakukan kegiatan kehumasan dan 

perpustakaan; 

 

h. Membantu penyelenggaraan ABRI Masuk Desa dalam 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi atas 

pelaksanaannya; 

 

i. Mengevaluasi hasil kegiatan urusan perencanaan secara 

keseluruhan; 

 

j. Membuat laporan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan 

informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan; 

 

k. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

(2) Urusan Kepegawain mempunyai tugas : 

a. Menyusun rencana kegiatan urusan kepegawaian berdasarkan 

data dan program sub bagian tata usaha dan ketentuan peraturan 

perundang – undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja; 

 

b. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – 

undangan yang berlaku; 

 

c. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokkan 

dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan peraturan 

perundang – undangan yang berlaku agar tercapai keserasian dan 

kebenaran kerja; 
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d. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai 

agar sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang – 

undangan yang telah ditetapkan sebagai bahan dalam peningkatan 

karier; 

 

e. Menyusun daftar urut kepangkatan, formasi dan bazetting sesuai 

dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang – 

undangan yang berlaku; 

 

f. Mempersiapkan usul – usul pengangkatan, kenaikan pangkat, gaji 

berkala, pengangkatan dalam jabatan pensiun, DP-3, 

pemberhentian dan lain – lain yang berhubungan dengan 

kepegawaian; 

 

g. Menyusun dan memeliharan data kepegawaian daftar urut 

kepegawaian, buku penjagaan, buku induk, bazetting, formasi, 

dan laporan kepegawaian; 

 

h. Melakukan pembinaan terhadap kegiatan kepegawaian; 

 

i. Mengusahakan peningkatan kesejahteraan pegawai; 

 

j. Menginventarisir dan mengevaluasi hasil – hasil pelaksanaan 

kegiatan urusan kepegawaian secara keseluruhan; 

 

k. Membuat laporan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan 

informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan; 

 

l. Melaksanakan tugas – tugas yang diberikan oleh atasan. 

 

(3) Urusan Keuangan mempunyai tugas : 

a. Menyusun rencana kegiatan urusan keuangan berdasarkan data 

dan program sub bagian tata usaha dan ketentuan peraturan 

perundang – undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja; 

 

b. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – 

undangan yang berlaku; 

 

c. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokkan 

dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan peraturan 

perundang – undangan yang berlaku agar tercapai keserasian dan 

kebenaran kerja; 
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d. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai 

agar sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang – 

undangan yang telah ditetapkan sebagai peningkatan karier; 

 

e. Mempersiapkan bahan – bahan dalam penyusunan rencana 

pembiayaan pengelolaan keuangan dan teknis pelaksanaan 

anggaran; 

 

f. Menerima, menyimpan, mengeluarkan uang Kantor PMD; 

 

g. Menyusuri dan membayar gaji pegawai, mengurus keperluan 

keuangan dan menyusun pertanggung jawaban atas penggunaan 

keuangan yang dikeluarkan; 

 

h. Melakukan pembinaan terhadap kegiatan pengelolaan anggaran 

dan teknis pelaksanaan anggaran; 

 

i. Mengevaluasi hasil kegiatan urusan keuangan secara 

keseluruhan; 

 

j. Membuat laporan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan 

informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan; 

 

k. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

(4) Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas : 

a. Menyusun rencana kegiatan urusan Rumah Tangga dan Tata 

Usaha berdasarkan data dan Program Sub Bagian Tata Usaha dan 

ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagai 

pedoman kerja; 

 

b. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – 

undangan yang berlaku; 

 

c. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokkan 

dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan peraturan 

perundang – undangan yang berlaku agar tercapai keserasian dan 

kebenaran kerja; 

 

d. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai 

agar sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang – 
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undangan yang telah ditetapkan sebagai bahan dalam peningkatan 

karier; 

 

e. Menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan, baik peralatan 

maupun penggunaan alat – alat kantor serta menyusun RKBU, 

RKBU dalam tahun anggaran yang sedang berjalan guna pakai 

dasar penyusunan daftar kebutuhan baru; 

 

f. Mempersiapkan bahan – bahan dalam menyusun rencana urusan 

perlengkapan, urusan dalam, pemeliharaan barang – barang 

inventaris dan urusan perjalanan dinas, serta surat menyurat; 

 

g. Melakukan pengetikan dan penggandaan surat menyurat dan 

naskah dinas serta menyimpan, memelihara dan menemukan 

kembali arsip; 

 

h. Menyiapkan rapat – rapat, pertemuan, upacara resmi dan acara – 

acara lainnya; 

 

i. Membuat laporan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan 

informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan; 

 

j. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

(5) Masing – masing Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang 

berada dibawah dan bertanggung jawab langsung Kepala Sub Bagian 

Tata Usaha. 

 

 

Pasal 13 

 

(1) Seksi Pengembangan Desa mempunyai tugas : 

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Desa 

berdasarkan data dan program Kantor PMD dan ketentuan 

peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagai pedoman 

kerja; 

 

b. Membagikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – 

undangan yang berlaku; 

 

c. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokkan 

dengan petunjuk yang diberikan dan ketentuan peraturan 
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perundang – undangan yang berlaku agar tercapai keserasian dan 

kebenaran kerja; 

 

d. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai 

agar sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang – 

undangan yang telah ditetapkan sebagai bahan dalam peningkatan 

karier; 

 

e. Menyusun rencana dan program pengembangan managemen 

pembangunan masuk desa serta mengumpulkan data dan evaluasi 

program – program yang masuk desa; 

 

f. Mempersiapkan petunjuk – petunjuk, pembinaan dan bimbingan 

tata desa, program pengembangan kawasan terpadu, pengelolaan 

pembangunan desa terpadu melalui UDKP, Pengembangan 

kecamatan terpilih/percontohan permasyarakatan teknologi tepat 

guna; 

 

g. Mengumpulkan dan menyusun data tingkat perkembangan desa, 

memantau dan mengevaluasi tingkat perkembangan desa dan 

pendayagunaan teknologi tepat guna; 

 

h. Melaksanakan bimbingan dan penilaian perlombaan desa dan 

pembinaan desa juara; 

 

i. Membuat laporan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan 

informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan; 

 

j. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

(2) Seksi Pengembangan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 

dibawah dan bertanggung  jawab langsung kepada Kepala Kantor. 

 

 

Pasal 14 

 

(1) Sub Seksi Pendapatan Evaluasi dan Lomba Desa mempunyai tugas : 

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Seksi Pendapatan, evaluasi dan 

Lomba Desa berdasarkan data dan program Seksi Pengembangan 

Desa dan Ketentuan peraturan perundang – undangan yang 

berlaku sebagai pedoman kerja; 
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b. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan dapat 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – 

undangan yang berlaku; 

 

c. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokkan 

dengan petunjuk yang diberikan dan ketentuan peraturan 

perundang – undangan yang berlaku agar tercapai keserasian dan 

kebenaran kerja; 

 

d. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai 

agar sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang – 

undangan yang telah ditetapkan sebagai peningkatan karier; 

 

e. Mempersiapkan petunjuk teknis dan melakukan bimbingan 

pelaksanaan lomba desa dengan pembinaan terhadap desa juara; 

 

f. Menyusun, mengolah dan menyiapkan keputusan hasil 

perlombaan desa; 

 

g. Melaksanakan pemantauan, menganalisa pengolahan data dalam 

rangka evaluasi terhadap tingkat perkembangan Desa; 

 

h. Membuat laporan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan 

informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan; 

 

i. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

(2) Sub Seksi Unit Daerah Kerja Pembangunan mempunyai tugas : 

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Seksi Unit Daerah Kerja 

Pembangunan berdasarkan data dan program Seksi 

Pengembangan Desa dan ketentuan peraturan perundang – 

undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja; 

 

b. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – 

undangan yang berlaku; 

 

c. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokkan 

dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan peraturan 

perundang – undangan yang berlaku agar tercapai keserasian dan 

kebenaran kerja; 
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d. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai 

agar sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang – 

undangan yang telah ditetapkan sebagai bahan dalam peningkatan 

karier; 

 

e. Mempersiapkan bahan – bahan untuk menyusun rencana dan 

petunjuk operasional dalam rangka pelaksanaan sistem DDKP; 

 

f. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan 

sistim perencanaan pembangunan desa dan Kecamatan serta 

pembinaan potensi Sumber Daya Manusia; 

 

g. Menginventarisir dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan 

pembangunan di unit daerah kerja pembangunan; 

 

h. Mempersiapkan petunjuk, membina dan mengevaluasi 

pengembangan kecamatan terpilih/percontohan; 

 

i. Membuat laporan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan 

informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan; 

 

j. Melaksanakan, tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

(3) Sub Seksi Tata Desa mempunyai tugas : 

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Seksi Tata Desa berdasarkan 

data dan program seksi Pengembangan Desa dan ketentuan 

peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagai pedoman 

kerja; 

 

b. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – 

undangan yang berlaku; 

 

c. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokkan 

dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan – ketentuan 

peraturan perundang – undangan yang berlaku agar tercapai 

keserasian dan kebenaran kerja; 

 

d. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai 

agar sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang – 

undangan yang telah ditetapkan sebagai bahan dalam 

pengembangan karier; 
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e. Menyiapkan bahan penyusunan program Tata Desa yang meliputi 

tata ruang desa dan tata masyarakat desa; 

 

f. Melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap kegiatan teknis 

pola tata desa; 

 

g. Mengevaluasi hasil kegiatan Sub Seksi Tata Desa secara 

keseluruhan; 

 

h. Membuat laporan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan 

informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan; 

 

i. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

(4) Sub Seksi Pengembangan Kawasan terpadu mempunyai tugas : 

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Seksi Pengembangan Kawasan 

Terpadu berdasarkan data dan program seksi Pengembangan 

Desa dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang 

berlaku sebagai pedoman kerja; 

 

b. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – 

undangan yang berlaku; 

 

c. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokkan 

dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan peraturan 

perundang – undangan yang berlaku agar tercapai keserasian dan 

kebenaran kerja; 

 

d. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai 

agar sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang – 

undangan yang telah ditetapkan sebagai bahan dalam 

pengembangan karier; 

 

e. Melaksanakan dan mengevaluasi study desa miskin, kritis – 

minus, padat penduduk, kumuh dan rawan bencana alam, melalui 

pelaksanaan program pengembangan kawasan terpadu; 

 

f. Mempersiapkan bahan – bahan dalam menyusun program dan 

mempersiapkan bahan pembinaan teknis desa miskin, kritis 

minus, desa padat penduduk, desa kumuh dan rawan bencana 

alam, melalui program pengembangan kawasan terpadu; 
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g. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap desa 

miskun, kritis minus, padat penduduk, kumuh dan rawan bencana 

alam, melalui program pengembangan kawasan terpadu; 

 

h. Mengevaluasi hasil – hasil Sub Seksi pengembangan kawasan 

terpadu secara keseluruhan; 

 

i. Membuat laporan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan 

informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan; 

 

j. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

 

(5) Sub Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas :  

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Seksi pendayagunaan Teknologi 

Tepat Guna berdasarkan data dan program seksi pengembangan 

desa dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku 

sebagai pedoman kerja; 

 

b. Membagi tugas kepada bawahan dalam rangka kegiatan Sub 

Seksi agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku; 

 

c. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan petunjuk kerja yang 

diberikan dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang 

berlaku agar tercapai keserasian dan kebenaran kerja; 

 

d. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai 

agar sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang – 

undangan yang telah ditetapkan sebagai bahan dalam 

pengembangan karier; 

 

e. Mempersiapkan petunjuk teknis dan melaksanakan bimbingan 

dan pembinaan pelaksanaan, kerjasama pengembangan dan 

memasyarakatkan teknologi tepat guna; 

 

f. Melaksanakan usaha – usaha peningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan masyarakat dalam rangka pemasyarakatan dan 

pengembangan teknologi tepat guna; 

 

g. Mengevaluasi hasil kegiatan Sub Seksi pendayagunaan teknologi 

tepat guna; 
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h. Membuat laporan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan 

informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan; 

 

i. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

(6) Masing – masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi 

yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada 

Kepala Seksi Pengembangan Desa. 

 

 

 

Pasal 15 

 

(1) Seksi Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai tugas : 

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Ketahanan Masyarakat  Desa 

berdasarkan data dan program Kantor PMD dan ketentuan 

peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagai pedoman 

kerja; 

 

b. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – 

undangan yang berlaku; 

 

c. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokkan 

dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan peraturan 

perundang – undangan yang berlaku agar tercapai keserasian dan 

kebenaran kerja; 

 

d. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yangdicapai 

agar sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang – 

undangan yang telah ditetapkan sebagai bahan dalam 

pengembangan karier; 

 

e. Menyusun program dan mengolah data peningkatan peranan 

kelembagaan masyarakat desa dalam rangka meningkatkan 

ketahanan masyarakat desa; 

 

f. Melaksanakan pembinaan ketahanan masyarakat desa yang 

meliputi peningkatan peranan kelembagaan masyarakat desa, 

bimbingan dan motivasi, peningkatan keterampilan masyarakat, 

peningkatan kesejahteraan keluarga, pemantapan, dan 
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pengembangan labsite (Laboratorium lapangan) pembangunan 

desa; 

 

g. Memberikan bimbingan teknis dan motifasi terhadap LKMD, 

Lembaga masyarakat lainnya, peningkatan kesejahteraan 

keluarga dan perpustakaan desa; 

 

h. Meningkatan pengetahuan dan keterampilan pengurus LKMD, 

Lembaga masyarakat lainnya, peningkatan kesejateraan keluarga, 

peranan wanita dan generasi muda; 

 

i. Mengevaluasi hasil kegiatan seksi ketahanan masyarakat desa 

secara keseluruhan; 

 

j. Membuat laporan kegiatan dibidang tugasnya sebagai informasi 

dan pertanggung jawaban kepada atasan; 

 

k. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan.      

                               

(2) Seksi Ketahanan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala 

Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada 

Kepala Kantor. 

 

Pasal 16 

 

(1) Sub Seksi Peningkatan Peranan Kelembagaan Masyarakat Desa 

mempunyai tugas : 

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Seksi Peningkatan Peranan 

Kelembagaan Masyarakat Desa berdasarkan data dan program 

Seksi Ketahanan Masyarakat Desa dan Ketentuan peraturan 

perundang – undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja; 

 

b. Memberi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – 

undangan yang berlaku; 

 

c. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokkan 

dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan peraturan 

perundang – undangan yang berlaku agar tercapai keserasian dan 

kebenaran kerja; 
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d. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai 

agar sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang – 

undangan yang telah ditetapkan sebagai bahan dalam 

pengembangan karier; 

 

e. Menyiapkan bahan – bahan dalam menyusun program pembinaan 

dan bimbingan LKMD, dalam rangka keterpaduan, keserasian 

dan keberhasilan pembangunan desa; 

 

f. Melakukan pembinaan terhadap LKMD dan lembaga –lembaga 

desa lainnya; 

 

g. Mengadakan inventarisasi dan evaluasi terhadap kegiatan dan 

tingkat perkembangan LKMD dan lembaga – lembaga Desa 

lainnya; 

 

h. Mempersiapkan petunjuk, pembinaan dan evaluasi 

pengembangan labsite (Laboratorium lapangan) pembangunan 

desa; 

 

i. Mempersiapkan petunjuk, memonitor dan mengevaluasi Bulan 

Bakti LKMD; 

 

j. Mengevaluasi hasil kegiatan Sub Seksi peningkatan peranan 

kelembagaan masyarakat desa secara keseluruhan; 

 

k. Membuat laporan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan 

informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan; 

 

l. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

(2) Sub Seksi Bimbingan Motivasi dan Swadaya Masyarakat mempunyai 

tugas : 

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Seksi Bimbingan Motivasi 

Swadaya Masyarakat berdasarkan data dan program seksi 

Ketahanan Masyarakat Desa dan ketentuan peraturan perundang 

– undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja; 

 

b. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – 

undangan yang berlaku; 
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c. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai 

agar sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang – 

undangan dalam pengembangan karier; 

 

d. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokkan 

dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan peraturan 

perundang – undangan yang berlaku agar tercapai keserasian dan 

kebenaran kerja; 

 

e. Mempersiapkan petunjuk, penyusunan bahan bimbingan dan 

motivasi dalam rangka meningkatkan kesadaran dan tanggung 

jawab masyarakat dalam membangun pengembangan 

perpustakaan desa serta pengembangan swadaya masyarakat 

dalam pembangunan; 

 

f. Mengembangkan perpustakaan desa melalui pembinaan, bantuan 

sarana perpustakaan desa dan pelatihan bagi pengelola 

perpustakaan desa; 

 

g. Melaksanakan pembinaan motivasi dan penyuluhan baik 

langsung ke desa maupun tidak langsung melalui radio/siaran 

pedesaan, TV, mass media lainnya, dan lomba klompencapir 

dalam rangka meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab 

masyarakat menumbuh kembangkan hubungan swadaya 

masyarakat dalam pembangunan; 

 

h. Menginventarisasi dan mengolah data swadaya masyarakat; 

 

i. Mengevaluasi hasil kegiatan Sub Seksi Bimbingan motivasi dan 

swadaya masyarakat secara keseluruhan; 

 

j. Membuat laporan kegiatan dibidang tugasnya sebagai informasi 

dan pertanggung jawaban kepada atasan; 

 

k. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

(3) Sub Seksi Peningkatan Keterampilan Masyarakat mempunyai tugas : 

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Seksi Peningkatan Ketrampilan 

Masyarakat berdasarkan data dan program seksi Ketahanan 

Masyarakat Desa dan ketentuan peraturan perundang – undangan 

yang berlaku sebagai pedoman kerja; 
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b. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas – tugas 

dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 

– undangan yang berlaku; 

 

c. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokkan 

dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan peraturan 

perundang – undangan yang berlaku agar tercapai keserasian 

kebenaran kerja; 

 

d. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai 

agar sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang – 

undangan yang telah ditetapkan sebagai bahan dalam 

pengembangan karier; 

 

e. Menyiapkan petunjuk dan bahan – bahan penyusunan program 

pelaksanaan usaha peningkatan pengetahuan dan ketrampilan 

masyarakat; 

 

f. Melaksanakan program usaha peningkatan dan keterampilan 

masyarakat baik melalui kursus/latihan ketrampilan, pembinaan 

dan bimbingan teknis serta usaha – usaha lainnya; 

 

g. Menganalisa, menginventarisasi dan mengevaluasi 

penyelenggaraan pelatihan/kursus – kursus; 

 

h. Menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan 

pengembangan panca latihan/kursus keterampilan; 

 

i. Membuat dan menyusun laporan kegiatan Sub Seksi peningkatan 

keterampilan masyarakat sebagai informasi dan pertanggung 

jawaban kepada atasan; 

 

j. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan.  

 

(4) Sub Seksi Peningkatan Kesejateraan Keluarga mempunyai tugas : 

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Seksi Peningkatan 

Kesejahteraan Keluarga berdasarkan data dan program seksi 

ketahanan masyarakat desa dan ketentuan peraturan perundang – 

undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja; 
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b. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – 

undangan yang berlaku; 

 

c. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokkan 

dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan peraturan 

perundang – undangan yang berlaku agar tercapai keserasian dan 

kebenaran kerja; 

 

d. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai 

agar sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang – 

undangan yang telah ditetapkan sebagai bahan dalam 

pengembangan karier; 

 

e. Menyiapkan bahan – bahan dalam menyusun program usaha 

peningkatan kesejahteraan Keluarga, serta peningkatan peranan 

wanita dan generasi muda; 

 

f. Melakukan pembinaan terhadap kegiatan peningkatan 

kesejahteraan keluarga, peranan wanita dan generasi muda; 

 

g. Menyusun dan merencanakan lomba/kegiatan antara lain lomba 

desa binaan PKK, Lomba PKK binaan P2WKSS dan 

Lomba/kegiatan yang berkaitan dengan upaya peningkatan 

peranan wanita dan generasi muda dalam pembangunan desa; 

 

h. Mengevaluasi hasil-hasil kegiatan sub seksi peningkatan 

kesejahteraan keluarga secara keseluruhan; 

 

i. Membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan 

pertanggung jawaban kepada atasan; 

 

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

(5) Masing – masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi 

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi 

Ketahanan Masyarakat Desa. 
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Pasal 17 

 

(1) Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa mempunyai tugas : 

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Usaha Ekonomi dan 

Pemukiman Desa berdasarkan data dan program Kantor PMD 

dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku 

sebagai pedoman kerja; 

 

b. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat 

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan 

yang berlaku; 

 

c. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokkan 

dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan peraturan 

perundang – undangan yang berlaku agar tercapai keserasian dan 

kebenaran kerja; 

 

d. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai 

agar sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang – 

undangan yang telah ditetapkan sebagai bahan dalam 

pengembangan karier; 

 

e. Mempersiapkan bahan dalam penyusunan program dibidang 

usaha ekonomi dan pemukiman desa meliputi bantuan 

pembangunan baik berasal dari pusat maupun daerah, 

pembangunan prasarana dan sarana desa, peningkatan produksi 

dan usaha perkreditan, tata pemukiman, pengembangan sumber 

daya desa dan pengembangan lingkungan desa; 

 

f. Menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengembangan 

perkreditan desa, lumbung desa, tabungan masyarakat, 

pengembangan sektor informal serta peningkatan peranan dan 

fungsi Badan Pembimbing dan Pelindung Koperasi Unit Desa 

dan Koperasi Serba Usaha Kelurahan serta kerjasama dan peran 

serta masyarakat dalam usaha ekonomi dan pemukiman desa; 

 

g. Menyusun petunjuk operasional dalam rangka pengembangan 

kerjasama rehabilitasi sumber daya Desa; 

 

h. Mengumpulkan, mensistematisasikan dan menganalisa data 

pengembangan prasarana desa, pemukiman lingkungan desa yang 

sehat dan serasi; 
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i. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan terhadap usaha 

ekonomi dan pemukiman desa yang meliputi bantuan 

pembangunan baik berasal dari pusat maupun daerah, 

pembangunan prasarana dan sarana desa, peningkatan produksi 

dan usaha perkreditan, pendayagunaan tenaga kerja dan sektor 

informal, tata pemukiman, pengembangan sumber daya desa dan 

lingkungan desa; 

 

j. Mengevaluasi hasil kegiatan seksi usaha ekonomi dan 

pemukiman desa secara keseluruhan; 

 

k. Membuat laporan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan 

infomal dan pertanggung jawaban kepada atasan; 

 

l. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

(2) Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa dipimpin oleh Kepala 

Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada 

Kepala Kantor. 

 

 

Pasal 18 

 

(1) Sub Seksi Bantuan Pembangunan mempunyai tugas : 

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Seksi Bantuan Pembangunan 

berdasarkan program seksi usaha ekonomi dan pemukiman desa 

dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku 

sebagai pedoman kerja; 

 

b. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – 

undangan yang berlaku; 

 

c. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokkan 

dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan peraturan 

perundang – undangan yang berlaku agar tercapai keserasian dan 

kebenaran kerja; 

 

d. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai 

agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan 

yang berlaku sebagai bahan dalam pengembangan karier; 
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e. Mempersiapkan bahan – bahan dalam menyusun program 

pembinaan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan bantuan 

pembangunan; 

 

f. Melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian 

pelaksanaan bantuan pembangunan; 

 

g. Menyiapkan keputusan alokasi bantuan dan pengesahan rencana 

penggunaan bantuan pembangunan dan menyiapkan laporan 

pelaksanaan bantuan pembangunan; 

 

h. Membuat laporan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan 

informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan; 

 

i. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

(2) Sub Seksi Perkreditan dan Produksi mempunyai tugas : 

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Seksi Perkreditan dan Produksi 

berdasarkan data dan program seksi usaha ekonomi dan 

pemukiman desa dan ketentuan peraturan perundang – undangan 

yang berlaku sebagai pedoman kerja; 

 

b. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – 

undangan yang berlaku; 

 

c. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan Cara mencocokkan 

dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan peraturan 

perundang – undangan yang berlaku agar tercapai keserasian dan 

kebenaran kerja; 

 

d. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai 

agar sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang – 

undangan yang telah ditentukan sebagai bahan dalam 

pengembangan karier; 

 

e. Menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan dalam 

rangka menumbuhkan, mengembangkan usaha ekonomi desa, 

perkreditan desa, lumbung desa, tabungan masyarakat dan 

industri rumah tangga; 

 

f. Melakukan pembinaan usaha ekonomi desa, perkreditan desa, 

lumbung desa, tabungan masyarakat dan industri rumah tangga; 
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g. Mengevaluasi hasil kegiatan perkreditan desa, usaha ekonomi 

desa, lumbung desa, tabungan masyarakat dan industri rumah 

tangga; 

 

h. Mempersiapkan dan merencanakan pelatihan dalam rangka 

pengembangan LPD dan usaha ekonomi dan industri rumah 

tangga; 

 

i. Membuat laporan kegiatan dibidang tugasnya sebagai informasi 

dan pertanggung jawaban kepada atasan; 

 

j. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

(3) Sub Seksi Tenaga Kerja dan Sektor Informal mempunyai tugas : 

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Seksi Tenaga Kerja dan Sektor 

Informal berdasarkan data dan program Seksi usaha ekonomi dan 

pemukiman desa serta ketentuan peraturan perundang – undangan 

yang berlaku sebagai pedoman kerja; 

 

b. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – 

undangan yang berlaku; 

 

c. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokkan 

dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan peraturan 

perundang – undangan yang berlaku agar tercapai keserasian dan 

kebenaran kerja; 

 

d. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana dan 

ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagai 

bahan pengembangan karier; 

 

e. Menyiapkan bahan penyusunan bahan kerjasama dan peran serta 

masyarakat dalam usaha ekonomi Desa Pemukiman Desa; 

 

f. Menyiapkan petunjuk – petunjuk, bahan pembinaan teknis 

pengembangan tenaga kerja dan usaha informal, pelaksanaan 

kerjasama dan peran serta masyarakat dalam usaha ekonomi dan 

pembinaan desa, pasar desa serta BPP – KUD; 

 

g. Melaksanakan pembinaan teknis dalam rangka pengembangan 

tenaga kerja dan sektor informal, pasar desa, BPP – KUD, 
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Koperasi serta usaha Kelurahan dan pelaksanaan kerja sama dan 

peran serta masyarakat dalam usaha ekonomi dan pembinaan 

desa; 

 

h. Mempersiapkan dan merencanakan pelatihan bagi peningkatan 

peranan dan fungsi BPP – KUD, pengembangan pasar desa dan 

sektor informal; 

 

i. Membuat laporan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan 

informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan; 

 

j. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

(4) Sub Seksi Prasarana dan Sarana Desa mempunyai tugas : 

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Seksi prasarana dan sarana desa 

berdasarkan data dan program seksi usaha ekonomi dan 

pemukiman desa dan ketentuan peraturan perundang – undangan 

yang berlaku sebagai pedoman kerja; 

 

b. Membagi tugas kepada bawahan agar tugas dapat dilaksanakan 

sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku; 

 

c. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokkan 

dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan perundang – 

undangan yang berlaku agar tercapai keserasian dan kebenara 

kerja; 

 

d. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai 

agar sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang – 

undangan yang berlaku bahan dalam mengembangkan karier; 

 

e. Menyiapkan bahan penyusunan program pengembangan 

prasarana dan sarana desa; 

 

f. Menyusun petunjuk teknis pengembangan prasarana dan sarana 

desa; 

 

g. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap kegiatan 

pengembangan prasarana dan sarana desa; 

 

h. Menyimpulkan, mensistematisasikan dan menganalisa data 

pengembangan prasarana dan sarana desa; 
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i. Mengevaluasi hasil kegiatan Sub Seksi prasarana desa secara

keseluruhan;

j. Membuat laporan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan

informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan;

k. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(5) Sub Seksi Tata Pemukiman, Sumber Daya Desa dan Lingkungan 

Desa mempunyai tugas : 

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Seksi Tata Pemukiman, Sumber

Daya Desa dan Lingkungan Desa berdasarkan data dan program

seksi usaha ekonomi dan pemukiman desa dan ketentuan

peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagai pedoman

kerja;

b. Membagi tugas dengan bawahan agar pelaksanaan tugas dapat

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –

undangan yang berlaku;

c. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokkan

dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan peraturan

perundang – undangan yang berlaku agar tercapai keserasian dan

kebenaran kerja;

d. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai

agar sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang –

undangan yang telah ditetapkan sebagai bahan dalam

mengembangkan karier;

e. Menyiapkan bahan penyusunan program penataan pemukiman

dan perumahan, pemeliharaan pelestarian sumber daya desa dan

lingkungan desa;

f. Mengumpulkan dan mensistematisasikan serta menganalisa /

mengolah data penataan pemukiman dan perumahan,

pemeliharaan, kelestarian sumber daya desa dan lingkungan desa;

g. Melakukan pembinaan terhadap kegiatan penataan pemukiman

dan perumahan, pemeliharaan sumber daya desa dan lingkungan

desa;
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h. Mengadakan identifikasi lahan lokasi P2LDT dan peningkatan

mutu lingkungan pemukiman;

i. Melakukan koordinasi dengan instansi – instansi terkait dalam

rangka pelaksanaan tata pemukiman dan perumahan,

pemeliharaan pelestarian sumber daya desa dan lingkungan desa;

j. Mengevaluasi hasil – hasil kegiatan penataan pemukiman dan

perumahan, pemeliharaan pelestariansumber daya desa dan

lingkungan desa;

k. Membuat laporan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan

informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan;

l. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(6) Masing – masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi 

yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada 

Kepala Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa. 

Pasal 19 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan  

sebagian tugas kantor PMD sesuai dengan keahliannya. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam 

jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok 

sesuai dengan bidang keahliannya. 

(3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan 

beban kerja; 

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang – undangan yang berlaku. 

(5) Pembinaan terhadap tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. 

(6) Setiap kelompok tersebut pada ayat (2) dipimpin oleh seorang tenaga 

fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada 

dilingkungan kantor PMD oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Kantor PMD. 
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BAB VI 

TATA KERJA 

Pasal 20 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor PMD Kabupaten / 

Kotamadya Daerah Tingkat II melaksanakan koordinasi atas kegiatan 

instansi vertikal antar instansi vertikal dengan perangkat daerah dan 

antar instansi vertikal lainnya diwiyah Pemerintah Daerah Tingkat II. 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor PMD, Kepala Sub 

Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub 

Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 

sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan 

masing – masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan 

Pemerintah Daerah Tingkat II serta instansi lain sesuai dengan tugas 

pokoknya masing – masing. 

Pasal 21 

(1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Kantor 

Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II 

Badung, mengkoordinasikan bawahannya masing – masing dan 

memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas 

bawahan. 

(2) Setiap Pimpinan Organisasi wajib mengikuti dan mentaati petunjuk – 

petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing – masing dan 

menyampaikan laporan berkala tepat waktunya. 

(3) Laporan Penyelenggaraan Tugas Kantor Pembangunan Masyarakat 

Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Badung disampaikan kepada 

Bupati Kepala Daerah secara berkala dan tepat pada waktu serta 

dikoordinasikan oleh Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat II Badung. 

(4) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dari 

bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan 

laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk – petunjuk 

kepada bawahan. 
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Pasal 22 

Para Kepala Seksi pada Kantor Pembangunan Masyarakat Desa 

Kabupaten Daerah Tingkat II Badung menyampaikan laporan kepada 

Kepala Kantor, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan 

berkala Kepala Kantor yang selanjutnya disampaikan Kepada Bupati 

Kepala Daerah dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Daerah 

Tingkat I Bali. 

Pasal 23 

Kepala Kantor atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung 

memberikan pembinaan langsung kepada Camat dibidang perencanaan, 

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan masyarakat desa di 

Kecamatan. 

BAB VII 

KEPEGAWAIAN 

Pasal 24 

(1) Kepala Kantor PMD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur 

Kepala Daerah Tingkat I Bali atas usulan Kepala Kantor PMD 

Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan saran pertimbangan dari Bupati 

Kepala Daerah Tingkat II Badung. 

(2) Kepala Sub Bagian / Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur  

Kepala Daerah Tingkat I Bali atas usul Bupati Kepala Daerah 

Tingkat II Badung. 

(3) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan 

oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung. 

Pasal 25 

(1) Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang 

berlaku. 
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(2) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang – undangan yang berlaku. 

(3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan 

beban kerja. 

BAB VIII 

PEMBIAYAAN 

Pasal 26 

Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Kantor PMD dibebankan 

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Badung, dan 

Bantuan dari APBD Tingkat I serta Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara serta bantuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – 

undangan yang berlaku. 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 27 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam 

Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Badung. 

Ditetapkan di : Denpasar 

Pada tanggal : 30 Juli 1994 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH     BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT 

          KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG 

   II BADUNG 

       KETUA, 

        T.T.D          T.T.D 

     I KETUT GARGA   I G.B. ALIT PUTRA 
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Disahkan Oleh 

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali 

Dengan Keputusan 

Tanggal 18 Januari 1995 Nomor 21 Tahun 1995 

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung 

Nomor : 4     Tanggal  : 9 Februari 1995 

Seri : D       Nomor  : 4 

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat II Badung 

       T.T.D 

    (DRS. IDA BAGUS YUDARA PIDADA) 

     Pembina Tk.I 

     NIP. 010045843 
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PENJELASAN  

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG 

NOMOR 12 TAHUN 1994 

TENTANG  

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMBANGUNAN 

MASYARAKAT DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG 

 

 

I. UMUM 

 

 Untuk meningkatan fungsi dan tanggung jawab Departemen Dalam Negeri di 

bidang pembinaan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, maka dalam 

bidang organisasi sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Presiden Nomor 27 

Tahun 1992 antara lain disebutkan nomenklatur Direktorat Jenderal Pembangunan 

Masyarakat Desa. 

Sebagaimana penjabaran keputusan Presiden tersebut telah dikeluarkan Keputusan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan 

Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, dan Instruksi Menteri 

Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993. 

Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 

Tahun 1993 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1994 tersebut maka 

perlu diadakan Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat 

Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Badung yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah 

Tingkat II Badung. 

 Pembangunan masyarakat desa merupakan wadah resmi dari seluruh aktivitas 

pembangunan yang menyangkut desa dan masyarakat desa karena : 

a. Kedudukan Desa dan masyarakat Desa merupakan dasar serta landasan kehidupan 

Bangsa dan Negara, maka titik berat pembangunan diarahkan kepada Desa dan 

Masyarakat Desa secara simultan dalam usaha pembangunan Negara. 

 

b. Dengan demikian pembangunan masyarakat desa tidak lain adalah suatu 

pembangunan dari masyarakat desa pada unit pemerintahan yang terendah yang 

harus dilaksanakan dan dibina terus – menerus sebagai bagian yang terpenting dalam 

usaha pembangunan Negara yang menyeluruh. 
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 Bertitik tolak dari hal tersebut diatas Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) perlu 

diberikan tempat dan perhatian yang sungguh – sungguh sebagai usaha berencana 

didalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Dengan adanya program tersebut Pemerintah berkeyakinan bahwa jika kesadaran dan 

tekad untuk mempertinggi tingkat penghidupan dan kehidupan rakyat mulai dari rakyat 

di desa – desa, akan merupakan faktor penting sekali dalam menuju kepada perbaikan 

dilapangan ekonomi dan sosial diseluruh tanah air. 

 Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) mempunyai pengertian yang sama 

sebagaimana dimaksud dengan Pembangunan Desa (Bangdes) yang tidak memilih – 

milih antara pembangunan fisik dan non fisik, tetapi merupakan suatu kesatuan yang 

utuh meliputi seluruh lapisan kehidupan yang satu dapat mengisi yang lainnya dan 

berkesinambungan dengan aspek kehidupan yang lainnya. 

Tidak adanya perbedaan yang memilah – milah antara pembangunan fisik dan non fisik 

dalam pelaksanaan PMD dapat terlibat sebagaimana yang tercantum dalam susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah 

Tingkat II Badung, sebagaimana ditetapkan didalam Peraturan Daerah ini. 

  

 

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 

Pasal 10 : Cukup Jelas 

Pasal 11 : Cukup Jelas 

Pasal 12 : Cukup Jelas 

Pasal 13 : Cukup Jelas 

Pasal 14 : Cukup Jelas 

Pasal 15 : Cukup Jelas 

Pasal 16 : Cukup Jelas 

Pasal 17 : Cukup Jelas 

Pasal 18 : Cukup Jelas 

Pasal 19 : 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 

Pasal 26 : Cukup Jelas 

Pasal 27 : Cukup Jelas 
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   LAMPIRAN :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG 

       NOMOR : 12 TAHUN 1994 

       TANGGAL : 30  JULI 1994 

       TENTANG : ORGANISASI  DAN  TATA  KERJA  KANTOR  

  PEMBANGUNAN     MASYARAKAT       DESA  

  KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG 

   
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA 

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH            BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG 

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG  

   KETUA 

 

 

      TTD.        TTD. 

 

 

           I KETUT GARGA          I  G. B. ALIT PUTRA 
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