LAMPIRAN V : 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

:

Daratan, Berkembang

Bidang

Kegiatan

Tujuan

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

2. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana prasarana produksi dan
pemasaran hasil usaha pertanian

a. pembangunan dan/atau perbaikan Rumah Sehat
untuk Fakir Miskin

- Penanggulangan kemiskinan

b. pengadaan dan pengembangan sarana prasarana
pembuangan sampah Gampong/ bank sampah
Gampong.

- mendorong masyarakat bertanggungjawab terhadap
pengelolaan sampah secara mandiri.

c. Pengadaan dan pengembangan sarana prasarana
daur ulang sampah

- mendorong kemanfaatan daur ulang sampah untuk
mengurangi Pencemaran lingkungan

a. pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi
tersier.

- menjamin kelancaran pasokan air ke areal pertanian.

- menyehatkan lingkungan pemukiman

- menjaga kualitas bangunan saluran irigasi.

b. Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana - mendorong pengembangan pusat pembibitan tanaman
pembibitan tanaman pangan
pangan
- mengurangi ketergantungan petani terhadap bibit
pabrikan.
c. pembangunan dan pengembangan sarana
prasarana pengolahan pupuk
kandang/kompos/bank kompos.

- mendorong kesadaran masyarakat petani dalam
menggunakan pupuk kandang/ kompos/bank kompos;

d. Pemeliharaan sarana prasarana pengolahan hasil
- memudahkan akses petani padi/jagung pada pusat-pusat
pertanian serta pengadaan mesin penggilingan padi penggilingan padi/jagung;
dan mesin penepung biji-bijian
- mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil
pertanian.
e. pembangunan ruang promosi produk hasil
- menyediakan ruang promosi hasil produksi pertanian
pertanian
3. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan
a. pembangunan posyandu/poskesdes/polindes
pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat.

4. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
sarana prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan

5. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana
energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian
lingkungan hidup

- penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat Gampong.

b. pengadaan alat-alat kesehatan untuk
poskesdes/polindes

- Pemenuhan peralatan kesehatan masyarakat Gampong.

c. Pengadaan kebutuhan medis (obat- obatan,
vitamin, makan tambahan, dan lain-lain) dalam
mendukung kesehatan masyarakat Gampong.

- Pemenuhan kebutuhan medis dalam mendukung
kesehatan masyarakat Gampong.

a. Pemeliharaan dan pengembangan
PAUD

- Pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar untuk anak
balita/usia dini;

b. pembangunan dan pengembangan perpustakaan
Gampong

- Penyediaan informasi dalam meningkatkan pengetahuan
masyarakat Gampong.

c. memperbaiki bangunan cagar budaya (misalnya
punden, candi, sarkofagus, dan lain-lain)

- melestarikan situs-situs budaya.

a. membangun rintisan listrik tenaga mikrohidro,
tenaga surya, dan biogas

- memaksimalkan kemanfaatan sumber daya alam untuk
penerangan Gampong.

b. membangun sumur resapan

- menjaga keberlanjutan air permukaan;
- mencegah banjir dan menjaga kualitas air tanah.

6. Program/kegiatan lainya yang sesuai dengan Gampong
yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

B. Pemberdayaan Masyarakat
1. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan
oleh BUMGampong/BUMGampong Bersama.

a. pengembangan usaha perdagangan yang dikelola
oleh BUMGampong/BUMGampong Bersama.

- meningkatkan akses pasar petani yang dikelola secara
bersama-sama
- meningkatkan nilai tambah komiditas ekonomi lokal.

b. meningkatkan penyertaan modal di
BUMGampong/BUMGampong Bersama.

- memperkuat permodalan BUMGampong yang dimiliki
Gampong
- meningkatkan keuntungan BUMGampong

c. pelatihan manajemen perencanaan bisnis dalam
pengelolaan BUMGampong/BUMGampong
Bersama.

- meningkatkan kapasitas pengelola
BUMGampong/BUMGampong Bersama.

d. pengembangan kerjasama perdagangan antar
BUMGampong.

- meningkatkan sumber- sumber penerimaan Gampong
dengan mengembangkan kerjasama antar BUMGampong;
- memperluas wilayah pasar dan meningkatkan daya tawar
BUMGampong

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

a. pelatihan pengolahan bahan pangan

- meningkatkan keterampilan penduduk di pengolahan
hasil pertanian pangan;
- meningkatkan nilai tambah komiditas ekonomi lokal.

- meningkatkan kuantitas dan kualitas pengolahan hasil
b. pembentukan pos pelayanan teknologi perdesaan
untuk penerapan teknologi tepat guna pengolahan
pertanian
hasil pertanian tanaman pangan.
- meningkatkan nilai tambah komiditas ekonomi lokal.
c. pengadaan induk sapi dan inseminasi buatan yang - meningkatkan kemandirian petani dalam menyediakan
dikelola oleh gabungan kelompok tani
pupuk kandang
- menciptakan pendapatan tambahan bagi petani

3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan
kegiatan ketahanan pangan Gampong

d. pameran hasil produksi pengelolahan tanaman
pangan

- mengenalkan produk kerajinan dan industri rumah
tangga kepada pasar.

e. pelatihan e-marketing dan pembuatan website
untuk pemasaran hasil produksi pertanian

- memperkuat kapasitas strategi pemasaran produk lokal
Gampong.

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

- menghidupkan lumbung Gampong untuk ketahanan
pangan

b. pelatihan teknologi tepat guna pengolahan dan
penyimpanan bahan pangan hasil pertanian.

- meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang teknologi
pengolahan hasil
pertanian untuk ketahana pangan.

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

a. pelatihan paralegal Gampong.

- meningkatkan kemampuan Gampong menyelesaikan
sengketa hukum secara mandiri tanpa melalui jalur
pengadilan

b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum
berkaitan pengelolaan aset Gampong serta
penyimpangan penggunaan keuangan dan aset
Gampong.

- meningkatkan penyelesaian sengketa hukum dalam
penggunaan aset Gampong.
- meningkatkan pencegahan dan penanganan korupsi

5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta
gerakan hidup bersih dan sehat.

sosialisasi dampak negatif pupuk kimia terhadap
kesehatan manusia

- meningkatkan pencegahan dampak negatif pupuk kimia;

6. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk
energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup

pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah
tangga dan pertanian serta limbah peternakan
untuk energi biogas

- pengembangan energi alternatif untuk pengolahan hasil
pertanian

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

