LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA
GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH UTARA
Prioritas Penggunaan Dana Gampong
Provinsi

:

Kabupaten

:

Kecamatan

:

Gampong

:

Tipologi

:

Pesisir, Maju/ Mandiri

Bidang

Kegiatan

Tujuan

A. Pembangunan Gampong
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
infrastruktur lingkungan permukiman

a. pembangunan tembok laut kawasan wisata laut.

- memperkuat tebing/bibir pantai lokasi wisata pantai;
- mengurangi ancaman abrasi erosi pantai;
- mengembangkan keindahan kawasan pandang pantai.

2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana kesehatan masyarakat

b. rehabilitasi dan pemeliharaan jogging track
wisatawan.

- meningkatkan kenyamanan wisatawan.

a. pembangunan tambahan ruang rawat inap
Poskesdes (posyandu apung/perahu).

- mengembangkan fasilitas layanan kesehatan untuk
masyarakat dan wisatawan.

- meningkatkan kesehatan warga masyarakat Gampong.

- menyiapkan unit untuk penanganan darurat.

3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan
kebudayaan

b. rehabilitasi dan penambahan unit fasilitas jamban
publik.

- memberikan kenyamanan fasilitas publik

c. pengadaan tambahan peralatan kesehatan untuk
poskesdes.

- melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan.

a. membangun panggung hiburan di ruang publik
pantai;

- menyediakan arena untuk atraksi seni budaya di kawasan
pantai.

b. penambahan bahan-bahan promosi dan buku
pendidikan tentang pantai dan laut.

- mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan
wisatawan tentang terumbu karang, penyu, ikan dan jenis
flora/fauna laut lainnya terkait paket wisata pantai dan laut;

- mengurangi perilaku masyarakat dan wisatawan BAB
sembarang

c. membangun fasilitas penunjang acara tradisi
“sedekah laut”.

- menyediakan ruang terbuka yang aman dan nyaman bagi
kegiatan budaya lokal yang memiliki nilai wisata;
- mendorong interaksi sosial dan budaya lokal tetap terjaga;

4. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi
pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana
produksi dan distribusi

a. membangun pusat budidaya, pembenihan dan
keramba ikan kerapu, konservasi tukik penyu dan
terumbu karang

- mendorong kemampuan nelayan budidaya untuk mencukupi
kebutuhan benih dan produksi ikan,
- mengembangkan tempat konservasi dan fasilitas paket
wisata
- mendorong meningkatnya PADes.

b. rehabilitasi dan perluasan tambatan perahu.

- membuka akses dan meningkatkan produksi tangkapan;
- meningkatkan pelayanan wisata memancing;
- mendorong meningkatnya PADes.

c. rehab pasar ikan milik Gampong

- meningkatkan pelayanan transaksi hasil laut;
- mengembangkan potensi interaksi warga-wisatawan untuk
membeli produksi laut segar;
- mendorong meningkatnya PADes.

5.

pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana
energi terbarukan serta kegiatan pelestarian
lingkungan hidup

a. pelestarian/perlindungan penyu dan terumbu karang - melestarikan penyu dan Terumbu karang
- meningkatkan kemanfaatan aset Gampong.
- mengembangkan paket wisata bahari
- meningkatkan PADes
b. pembibitan/penanaman cemara laut dan bakau.

- mengurangi resiko pengikisan pantai, bencana perembesan
air laut ke sumur warga dan penahan alami bencana
tsunami;
- mengembangkan paket wisata bahari
- meningkatkan PADes

c. pengadaan sarana prasaran pengelolaan sampah
terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata;

- menyediakan kebutuhan perlengkapan pengelolaan sampah
rumah tangga.
- mengolah sampah dan menjadikan nilai guna limbah untuk
pengembangan energi dan kepentingan lain.

8 program/kegiatan lainya yang sesuai dengan Gampong
yang diputuskan dalam musyawarah Gampong

B.

Pemberdayaan Masyarakat

1.

peningkatan investasi ekonomi Gampong melalui
pengadaan, pengembangan atau bantuan alat- alat
produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas
melalui pelatihan dan pemagangan

a. Pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara
laut dan bakau.

- meningkatkan pengetahuan dan keterampilan budidaya hasil
laut dan konservasi.
- mendorong produktivitas ekonomi budidaya laut dan
konservasi.

b. Kursus/pelatihan kerajinan tangan berbahan baku
limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut).

- meningkatkan nilai ekonomi bahan baku lokal.
- meningkatkan keterampilan membuat kerajinan tangan
berbahan lokal

c. pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal - meningkatkan pengetahuan dan kuliner,
sebagai komoditas strategi ekonomi-wisata.
- memproduksi olahan hasil laut dan sejenisnya sebagai
penunjang sektor wisata.
2.

dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan
oleh BUMGampong dan/atau BUMGampong Bersama,
maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi
masyarakat Gampong lainnya.

a. pelatihan kewirausahaan Gampong untuk pemuda.

- mendorong tumbuhnya minat kewirausahaan bagi kalangan
pemuda Gampong.

b. pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan
BUMGampong dan BUMGampong Bersama.

- mendorong pemerintah Gampong, BPD dan masyarakat
Gampong mengetahui posisi strategis unit bisnis yang akan
dikembangkan melalui BUMGampong

3.

bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan
kegiatan ketahanan pangan

a. musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan
kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian
lainnya.

- menghidupkan kembali tradisi ketahanan pangan dengan
mengembangkan lumbung padi.

4.

pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan
hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di
Gampong

a. pelatihan paralegal

- melatih keterampilan warga Gampong untuk memetakan
dan menyelesaikan masalah melalui jalur di luar pengadilan.

b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa aset di
Gampong untuk warga Gampong.

- melatih keterampilan bagi warga Gampong tentang
penyelesaian sengketa aset di Gampong.

a. festival makanan olahan hasil laut

- mengangkat keunggulan ekonomi menu laut;

5.

promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta
gerakan hidup bersih dan sehat

- sebagai ruang promosi produk olahan makanan berbasis
potensi lokal;
- mendorong gaya hidup sehat ala pesisir.
b. lomba melukis/menulis keindahan alam dan hidup
bersi dan sehat “anak pantai”.

- mengenalkan pola hidup bersih sejak dini kepada anak dan
orang tua;
- mencari bakat anak- anak pantai;

6.

dukungan terhadap kegiatan pengelolaan pantai untuk a. pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk
kepentingan Gampong;
petani budidaya dan nelayan tangkap;

- membekali keterampilan pengolahan sunber daya laut dan
pantai untuk para petani dan nelayan

b. membentuk/memperbaharui kelembagaan lokal
- mendorong berfungsinya kembali kelembagaan lokal
untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk
Gampong yang memiliki peran terhadap produksi dan
bakau, terumbu karang dan wilayah tangkap dan
pelestarian lingkungan laut.
pelestarian lingkungan laut.
7.

program/kegiatan lainya yang sesuai dengan Gampong
yang diputuskan dalam musyawarah Gampong

NB: Contoh model tersebut diatas dapat dikembangkan berdasarkan prioritas pengunaan Dana Desa Tahun 2018 dengan mengacu pada tipologi berdasarkan tingkat perkembangan

gampong dan tipologi berdasarkan hamparan untuk masing-masing gampong

