DESAWATU TIRI
KECA}IATAN TEMBOR SELATAN KABUPATEN IT{ANGGARAI BARAT
PERATURAN DESA WATU TIRI

NOMOR:01 TAHUN zOLg

"

TENTANG
PENERTIBAN PEMELIHARAAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

.

bahwa ternak merupakan salah satu sumber pendapaAn masyarakat
sekaligus dapat menuniang penyelenggaraan pemerintah,
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat

Menimbang:

b.

c.

Mengingat

KEPALA DESA WATU TIRI,

1.

bahwa sistim pemeliharaan ternakyang dilakukan masyarakat selama
ini belum tertib yang dapat mengBanggu ketertiban umum dan
merusaktanaman warga;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu membentuk peraturan desa Watu Tiri
tentang penertiban pemeliharaan ternak;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan

pokok peternakan dan Kesehatan Hewan (lembaran Negara republic
Indonesia tahun 1967 nomor 10. Tambahan lembaran Negara
republik Indonesia nomor 2824);
2.

Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO3 tentang Pembentukan
Kabupaten 'Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur
flembaran Negara republic Indonesia tahun 2003 nomor 28,
tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4271);

3.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan Pusat Dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara republic
Indopesia tahun 2004 nomar L26, tambahan lembaran republic
Indonesia nomor 4438);

4.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara republic Indonesia tahun 2017 nomor 7, tambahan lembaran
Negara republik Indonesia nomor 5a95);

Peraturan pemerintah Nomor 15 tahun L977 tentang Penolakan,
pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan flJembaran Negara
republk Indonesia tahun 1977 nomor 20, talnbahan lembaran Negara
republic Indonesia nomor 3101);
.

43 Tahun

20L4
tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Ambahan lembaran negara republic Indonesia Nomor
5539); sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerinAh
Nomor 43 Tahun 2014 tenang peraturan pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
republik Indonesia Tahun 2015 Nomor L57, Ambhan Lembaran
Negara Republic Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor

7.

B.

Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi
(Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
ambahan lembaran Negara republic Indonesia Nomor 3952);

Keputusan Menteri pertanian Nomor 404/Wts/ot 270/6/2002
tentang pedoman perizinan dan pendaftaran usaha peternakan;

9.

Peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun
2006 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2006 Nomor 003 seri E Nomor 001);

10.

Peraturan daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 10 Tahun 2006
tentang Pembentukan Dan Tata Keria Perangkat Daerah Dinas
Tanaman Pangau Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Manggarai
Barat (Lembaran daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2006
Nomor t0 seri D);

tL.

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 1.1Tahun 2011
Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barat Nomor 4
Tahun 2OO7 Tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak flembaran
Da;rah Kabupaten Manggarai BaratTahun}O0T Nomor4 Seri E);

L2.

Peraturan.Bupati Manggami Barat Nomor 31 Tahun 2011 Tentang

Penertiban Pemeliharaan Ternak di Kota Labuan Bajo dan sekitarnya
(Beria Daerah Kabupaten Manggarai BaratTahun 2011 Nomor 354).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WATU TIRI
Dan
KEPATA DESA WATU TIRI
MEMUTUSKAN:
MenetapITaTT: PERATUMN DESA WATU TIRI TENTANG PENERTIBAN PEMELIHAMAN

TERNAK
BAB 1
TETENTUAN tn[IN'
Pasal 1
Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan

:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
2. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa Watu Tiri dan Badan Permusyawamtan
BPD)

Desa

(

WatuTiri.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Watu Tiri
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Watu Tiri
5. Ternak adalah hewan piaraan yang kehidupannya yaitu mengenai tempat
perkembangbiakkan sera manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta di

pelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi
kepentingan hidup manusia.

6.

Peternak adalah orang dan atau badan hukum yang memiliki dan memelihara ternak

baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang dan badan hukum
lainnya.

7.

Pedagang ternak adalah orang atau badan hukum yang selain melakukaan iual beli

ternak juga memelihara ternak

8.

Wilayah peternakkan adalah tempat teftentu dimana peternak melakukan usaha
peternakan.

9.

Buku kepemilikkan ternak adalah buku yang memuat catahn tentang jenis, jumlah dan

ciri ternakyang dipelihara peternakkan di Desa.
10. Karm ternak adalaH kartru yang memuat identitas ternak yang dimiliki peternak
11. Muasi ternak adalah perubihan atas jumlah ternak yang dimiliki peternak.

|-

12. Operasi penertiban adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerinah untuk melakukan

penertiban ternak Iiar dengan cara ditangkap/ditembak
13. Sosir adalah suatu cara membagi daging dengan porsi dibagi dua [2).

BAB

II

JENIS TERNAKPIARAAN

Pasal 2
(1) fenis ternak piaraan yang dimilki orang atau badan usaha digolongkan dalam beberapa ienis
ternak sebagai berikut:

a.
b.

fenis ternakbesar
Ienis ternak kecil;

c. fenis aneka ternak; dan
d.

fenis ternakunggas.

(2) fenis ternaksebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

a.
b,

fenis ternak besar meliputi: kerbau sapi, lruda;
fenis ternak kecil meliputi: kambing; domba, babi;

c. fenis aneka ternak meliputi: kelinci, marmut
d.

:

dan sejenisnya; dan

fenis ternak unggas meliputi: ayam, itilg angsa, kalkun, burung puyuh, dan burung
dara.

BAB III
I'IN USAHA PETERNAKKAN
Pasal 3
(1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha peternakkan waiib memeliki

ijin

usaha peternakkan yang diberikan bupati atau peiabat yang dituniuk sesuai

kewenangannya.

[2) fenis dan iumlah minimal ternakkyang wajib memperoleh ijin usaha peternakkan adalah
sebagai berikut:

a.
b.

|enis ternakbesar: kerbau 20 ekor, sapi 20 ekor,lmda 25 ekoc

c.

fenis aneka ternak kelinci 500 ekor; dan

d.

|enis ternak unggas: induk ayam ras petelur 500 ekor, ayam ras pedaging 500
ekor/sikluslprodukpi, itik, angsa 500 ekor, kalkun 500 ekor, burung puyuh dan burung

fenis ternak kecil: kambing atau domba 200

dara 2500

ekor;

I

ekol babi 125 ekor;

(3) Usaha peternakkan yang tidak memerlukan iiin usaha peternakkan adalah ral<yat dan atau
usaha individu yang jumlahnya tidak melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat

[2]

BAB IV
PENERTIBAN PEMELIHAMAN TERNAK
Pasal 4

(1) Orang atau badan usaha yang memelihara dan memiliki ternak besar, ternak kecil aneka
ternak dan ternak unggzls dilarang membiarkan ternak berkeliarary

[2) Kecuali aneka ternak dan ternak unggas peternakan rakyat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) peternak memelihara ternahnya di dalam kandang atau tempat lain dengan diikat;
{3) Orang badan usaha yang memelihara dan memiliki ternak besar, ternak kecil, aneka ternak
dan ternak unggas waiib membuat kandang sesuai dengan ienis ternak yang dipelihara;
(4) Kandang sebagaimana dimaksud pada nomor

[3)

sebagai tempat untuk membatasi

pegerakan ternak besar, ternak kecil;

(5)

Kandang dibangun di tempat yang aman dengan memperhatikan fasilitas umum, sumber
mata air,dan jarak dari pemukiman warga I teangga) minimal 25 meter;

(6)

Jenis ternak sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 1 dilarang mengikat ternak di

tempat umum seperti: lingkungan perkantoran, fasilitas/sarana pengairan, fasilitas/sarana
perhubungan, Lingkungan Sekolah, Lingkungan Rumah lbadah, Lapangan Bola Kaki,
Halaman Rumah Adat, Lingkungan Postu/Puskesmas dan Tempat Perkuburan Umum.

Pasal 5

{1) Setiap Peternak dan badan usaha peternakan wajib menjaga dan memelihara kebersihan
kandangternak
(2) Kebersihan kandang ternak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk mencegah
pencemaran lingkungan;

(3) Kandang ternak yang dibangun harus memenuhi berbagai pensyaratan yang diatur lebih
lanjut dengan peraturan Kepala Desa, sesuai Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TETENTUAN PENERTIBAN
Pasal 6

(1) Ternak yang berkeliaraan, mengganggu kepentingan umum atau merugikan masyarakat;
harus diangkap;

(2) Apabila penertiban ternak yang berkeliaran tidak dapat ditangkap dapat dilakukan

penembakan/ditikam/ierar
(3) Ternakyangberkeliaran dilakukan penertiban oleh pemerintah Desa bersama masyarakat
DesaWatuTiri;

(4) TaA cara penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan peraturan Kepala
Desa;

(5) Ternak yang masuk kebun orang akan ditertib oleh pemilik kebun dengan cara
ditangkaP / dii

[6]

erat/ditikam.

Kerusakan Anaman oleh ternak dikenakan sanksi berupa denda sesuai dengan ienis
tanaman yang rusalg luas lahan rusak

pemilik
(7) penertiban ternakyang dilakukan oleh pemerintah desa bersama masyarakat dan
kebun,

jika berakibatternak mati maka dagingnya dibagi dua I sosir);

(g) Sanksi bagi peternaksebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan ayat
peternak baik warga Desa Watu Tiri maupun peternak Desa IaiU

6 berlaku

untuksemua

(9) Tenggangwaktu menunggu pemilikternakyangternaknya tertangkap atau sudah mati
mulai iam
adalah 4 iam setelah keiadian, kecuali yang ditangkap pada malam hari dihitung
06:00 pagi;

10 Apabila dalam waktu 4 jam srah$ pemilik ternak belum diketahui maka ternak yang mati
diserahkan ke Desa;

1t

Ternak yang tertangkap setelah 4 jam pemilil.nrya belum diketahui dilakukan
pengamanannya oleh Desa dalam pengawasan Polisi palinglama 4 hari;

t2

Apabila dalam waktu 4 hari status pemilikternakbelum juga diketahui maka ternak
kas
tersebut diiadi kewenangan Desa untuk dilelangkan; hasil pelelangannya diiadikan
Desa;

13 Ternakyangtertangkap dalam pengamanan

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

1t

pemiliknya dikenakan sanksi/denda sesuai ienis tanaman yang rusak,luas lahan iuga
dikenai sanksi tambahan sesuai peraturan Kepala Desa'

7-

BAB VI
KETENTUAN PEMILIK TENNAK

Bagian kesatu
Pendaftaran Ternak
Pasal 7

[t) Setiap peternak wajib mendaftarkan

ternaknya lengkap dengan tanda bukti kepemilikan

kepada Kepala Desa.

(2) Pendaftaran ternak dilakukan dengan menggunakan buku daftar pemilik ternak yang ada di
Desa.

Pasal

I

[1) Orang atau badan usaha yang bertambah ternaknya diperoleh dari pemerintah daerah
maupun diperoleh secara sah dan berkurangnya ternak karena mutasl hilang atau
disembelih waiib melaporkan kepada Kepala Desa.

(2) Kepala Desa waiib mencatat dalam buku daftar pemilik ternak tentang penambahanternak

bell hiba, tukar menukar dan warisan oleh seseorang
atau badan usaha dan berkurangnya ternak karena jual belli, tukar menukar, hiba, hilang
secara sah baik karena kelahiran, iual

atau disembelih.

(3) Pencatatan penambahan dan berkurangnya ternak sebagaimana dimaksud pada ayat

1

disampaikan kepada Camat kemudian diteruskan kepada Bupati, melalui dinas terkait

Bagian kedua

Tanda Bukti Pemilik Ternak
Pasal 9

[1) Tanda bu}ti penegasan hak milik atas ternak dikenal melalui cap bakar/potongan telinga.
(2) Ternak besar seperti kerbau, sapi, kuda waiib diberi cap bakar/hak milik secepatnya pada
umur 3 (Uga) bulan dan selambat-lambatnya satu tahun.
Pasal 10
Untuk memiliki cap bakar hak milik, wajib memiliki dari pemda dan melaporkannya kepada
Kepala Desa.

Pasal 11
Bagian tubuh ternak yang perkenankan dicap bakar pada paha kiri ternak

Bagian Ketiga
Pengalihan Hak MilikAtas Ternak

Pasal 12

(1) |enis ternak besar: kerbau, sapi, kuda pengalihan hak milik atas ternak dianggap sah apabila

.,

dibuktikan dengan suratketerangan mutasi ternak

(2) Bentuk surat keterangan mutasi ternak ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
Pasal 13
Kepala Desa memberikan surat keterangan mutasi ternak apabila mengetahui dan

membenarkan adanya ternak tersebut pada buku daftar kepemilikan ternak yang

bersangkuan.
BAB VII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 14
Kepala Desa wajib menahan ternak dan melapor pelaku kepada yang berwenang apabila ada
keraguan tentang satus ternak yang dimiliki karena teriadi penambahan sebagaimana dimaksud
dalam pasal S ayat? peraturan Desa ini.

Pasal 15

(1) Kepala Desa dapat mengadakan sensus ternak;
(2) Kepala Desa dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dusun untuk mengadakan
sensus ternak;

(3) Sensus ternak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilakukan setiap tahun.
BAB

VIII

SAI\IKSI
Pasal 16
Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

[1) dan ayatt?),Pasal 4 ayat (1.), ayat [3], ayat (4), ayat [5], dan ayat (6), Pasal 5, Pasal 7, Pasal
dan Pasal 9 ayat(Z) dikenakan denda paling tinggi Rp. 20.000.00O-

I

BABIX
PENUTUP

Pasal 17
Hal-hal yangbelum diatur dalam peraturan Desa ini sepaniang pelaksanaanya diatur lebih

laniut dengin keputusan Kepala Desa.
Pasal 18
Peraturan kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Kepala Desa ini
dengan penempatannya dalam lembaran Desa Watu Tiri.

Ditetapkan Di : Lengkon Cepang

PadaTanggal :29 Mei 2019

TUTIRI

Diundangkan Di Lengkong Cepang
Pada

LEMBATiN DESA WATU TIRI TAHUN 2019 NOMOR 01
NO REG. PEMTURAN DESA WATU TIRI KABUPATEN MANGGAMI BAMT PROPINSI NUSA
TENGGAM TIMUR: 01 TAHUN 2019

DESA WATU

TIRI

KECAMATAN TEMBOR SEUITAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT
PERATURAN DESA WATU TIRI
NOMOR: 01 TAHUN 2Al9
TENTANG

PEIITIGANAAN PERATUMN DESA WATU TIRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESAWATU TIRI

Menimbang:

a.

bahwa dalam rangka menciptakan Desa Watu Tiri yang bersih, sehat aman
dan nyaman maka ternakberkeliaran perlu ditertibkan sehingga tidak

merugikan kepentingan umum;
b.

bahwa systim pemeliharaan ternak selama ini tidak terata baih berdampak
kecilnya minat masyarakat mengelola Iahan pertanianladang yang
berakibat rendahnya produksi bahan pangan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam
huruf a dan huruf b di aas perlu meneapkan Peraturan Kepala Desa

Watu Tiri.

Mengingat:

1.

Undang-undang No. B Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara
Republic Indonesia Tahun 2003 No.28 Tambahan Lembaran Negara
Republic Indonesia No. 427 L);

2.

Undang-undang No. 25 Tahun Z004Tentang Sistim Perencanaan
Pembangunan Nasional I Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2004
No. 104 Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia No. 4421);

3.

Peraturan Daeraii Kabupaten Manggarai Barat No. 11 Tahun 2011 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah No.4 Tahun 2OO7 Tentang Penertiban
Pemeliharaan Ternak ( Lembaran Daerah Ikbupaten Manggarai Barat Tahun
2007 No. 4 seri E );

4.

Peraturan Bupati Manggarai Barat No. 31 Tahun 2011 Tentang Penertiban
Pemeliharaan Ternak di Kota Labuan Baio dan sekitarnya [Berita Daerah
Kabupaten Manggarai BaratTahun 2011 No.354);

5.

Peraturan Desa Watu

Tiri No. 5 Tahun 20t9 Tentang Penertiban

Pemeliharaan Ternak I Lembaran Desa Watu Tiri Tahun 2017 No. 5 ).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

PERATURAN I(EPAIA DESA WATU TIRI TENTANG PENERTIBAN
PEMETIHARAAN TERNAK
BAB

I

KETENTUAN UMUM
Pasal I
Dalam Kepala Desa Watu Tiri yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2. Desa adalah Desa Watu Tiri.

3. Pemerintahan desa adalah pemerintahan desa Watu Tiri dan

lembaga

permusyawaratan desa ( BPD) Desa Watu Tiri
Pemerintah desa adalah Kepala Desabersama PerangakatDesanya.
Kepala desa adalah Kepala Desa Watu Tiri.

4.
5.
6. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntungkan
7.
B.

9.

sebagai

penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/hasil ikutannya yang terkait
dengan pertanian.
Hewan adalah binatang atau sata\ila yang seluruh atau sebagian dari siklus
hidupnya berada di darat, air dan atau udara baikyang dipelihara maupun yang ada
di habitatnya.
Hewan pemeliharaan adalah hewan yang kehiduparrnya untuk sebagian atau
seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
Peternakkan ralryat atlalah usaha peternakkan yang diselenggarakan sebagai usaha
sampingan yang iumlah makslmum kegiatan untuk tiap jenis ternak tidak mencapai

sebagaimana ditetapkan dalam Bab

III Pada Pasal 3 Ayat(Z) Peraturan

Desa Wailt

ln.
l0.Usaha peternakkan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perorangan
atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan menghasilkan ternak bibit, ternak
potong, telur, susu, serta usaha penggemukan suatu ternak termasuk
I

mengumpulkan, mengedarkan, dan memasarkannya.
11. Badan usaha adalah bentuk usaha yang memiliki legalitas yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara/daerah dengan nama
dan bentuk persekutuan apapun.
12.liin usaha peternakkan iiin tertulis yang diberikan Bupati atau Peiabat yang tuniuk
olehnya untuk memberikan hak dalam melakukan usaha peternakan.
13. Sistim pemeliharaan ternakadalah cara beternakyang memenuhi aspek manajemen
usaha, makanan ternak kesehatan dan pemasaran.
14. Penertiban ternak adalah usaha yang dilakukan oleh pemilik ternak untuk di
kandangkan atau diikat
15. Buku kepemilikan ternak adalah buku yang membuat catatan tentang jenis, ciri dan
jumlah ternakyang ada di Desa.
15. Mutasi ternak adalah perubahan atas jumlah ternak yang dimiliki oleh pemilik

ternak
kartu indentitas ternakyang dimiliki oleh pemilikternak
18. Pas hewan adalah bukti penjualan/pengeluaran ternak yang dikeluarkan oleh

17. Kartu ternakadalah

Kepala Desa.
1.9. Tanda bukti penegasan hak milik atas ternak dikenal melalui cap bakar/potongan
telinga.

Operasi penertiban adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk
melakukan penertiban ternak liar dengan cara ditangkap/ditembak
21. Sosir adalah suatu cara membagi daging dengan porsi dibagi dua [2].
20.

BAB II
PENERTIBAN PEMELIHARAAN TERNAK

Pasal 2
(1) Orang atau badan usaha yang memelihara dan memiliki ternak ienis ternak besar,
jenis ternak kecil, aneka jenis ternak dan ternak ungggas dilarang membiarkan
ternak berkeliaran .
(2) Kecuali ternak jenis aneka ternak dan ternak unggas peternakan rakyal peternak
wajib memelihara dan menertibkan ternaknya dalam kandang atau denngan diikat.
(3) Kandang untuk pelihara ternak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 syarat-syarat
sebagai berikut:
a.

farak minimum dari pemukiman penduduk (tetangga) terdekat dan sumber
air minum adalah:
* Kandangternakbesar:

r
r

{'
t

Populasi 1-5 ekor:25m
Populasi 5-100 ekor: 100m
Kandang jenis ternakkecil:

r
o

Populasi 1-5 ekor:25m

Populasi 5-L00 ekor:100m
Kandangternakunggas :
Populasi 1-60 ekor: 25m

r
o

Populasi6O-500ekor:200m
b.Usaha peternakan yang berada dalam radius kurang dari 25 meter harus
mendapat persetuiuan/tidak adanya keberatan dari masyarakat/warga
sekitar kandang dan dilaporkannya kepada Kepala Desa.
[4) Kandang ternak dijaga kebersihannya agar tidak terjadi pencemaran.
[5) lenis ternak besar dan ternak kecil yang diikat dilarang mengikat ternak di fasilitasfasilitas umum seperti sayap jalan raya, saluran irigasi, halaman sekolah lapangan
bola sepak, Kantor Desa, halaman rumah adat dan pekuburan umum, fasilitas
kesehatan dan sekitar Gereja.
(6) Bagi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 bahwa kepala
Desa dapat memberikan sanksi yang bersangkutan dengan denda:
a. |enis ternak besar: Rp.500.000/ekor.
b. lenis ternak kecil: Rp. 100.000/ekor.

BAB IIT
KETENTUAN PENERTIBAN
Pasal 3

(1) Ternak yang berkeliaran bebas, merusak tanaman warga di tertibkan dengan
ditangkap.
(2) Apabila upaya penertiban tidak dapat dilakukan dengan ditangkap maka dapat
ditembak
atau ditikam.
(3J Penertiban ternak liar adalah tugas dan tanggung iawab pemerintah dan
masyarakat.
(4) Peternak dikenakan sanksi/denda karena ternak peliharaannya berkeliaran
sebagaimana dimaksud pada ayat 7 sesuai jenis tanaman yang rusak, luas lahan
yang rusaksebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan Kepala Desa ini.
(5) Hasil tangkapan ternak akan diumumkan kepada warga dan Desa sekiAr untuk
mengetahui pemilik ternak dengan tenggang waktu 4 jam setelah

ditangkap/diamankan.
(6) Apabila dalam waktu 4 iam belum diketahui pemililmya maka ternak tersebut
keserahkan ke Aparat yang berwenang untuk diamankan.
[7) Batas waktu pengamanan di polisi yaitu 4 hari kemudian diserahkan ke Desa untuk
dilelangkan dan hasil pelelangannya diiadikan kas Desa.
(B) Selain membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4 pemilik ternak juga
dikenai denda sebagai berikut:
a. ]asaPenangkapan Rp.500.000/ekor
Rp. 100.000/ekor
b. |asa Informasi
c. fasa Pemeliharaan Rp. 500.000/ekor
Berlaku untuk jenis ternakbesar.

t9)

Ternak yang mati setelah waktu

4 iam belum pasti status pemilik ternak

diserahkan kepada Desa untuk dipotong.
[L0) Ternak yang mati setelah ada pemiliknya daging ternak dibagi dua [2] sosir.

BAB IV
KETENTUAN PEMITIK TERNAK
Pasal 4

Kepala Desa memberi surat keterangan mutasi ternak apabila mengetahui dan
membenarkan adanya ternak tersebut pada buku daftar kepemilikan ternak yang
bersangkutan.
BAB V
EVATUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Kepala Desa wajib mengadakan pembinaan dan pengawasan atas terlaksananya
ketentuan-ketentuan peraturan Kepala Desa ini.
Pasal 6
(L) Untuk mendukung pelaksanaan evluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan
peraturan Kepala Desa Membentuk Tim Penertiban Pemeliharaan Ternak ditingkat
Desa terdiri dari Aparat Keamanan, LINMAS dan Masyarakat
(2J Dalam menjalankan tugas; tim bertanggungiawab kepada Kepala Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Kepala Desa waiib mengadakan pembinaan dan pengawasan atas terlaksananya
ketentuan-ketentuan peraturan desa ini.

I

Pasal
(1) Pemerintah desa menetapkan peraturan pelaksanaan peraturan desa ini.
(2) Membentuk Tim Operasi Ternak Di tingkat Desa.
[3) Memberi kewenangan kepada tim operasi ternak liar untuk melaksanakan

penertiban.
[a) Tim operasi ternak bekerjasama dengan pihak kepolisian dan TNI pada operasi
penertiban

Pasal 9

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Kepala
ini dengan penempatanya dalam Berita Desa Watu Tiri.

Ditetapkan Di Lengkong Cepang
Pada Tanggal 29 Mei 20Lg

Diundangkan Di Watu Tiri
Pada Tanggal 79 :Mei 20t9
'
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SEKRETAR,IS DESA WATU TIRI

LEMBAMN DESA WATU TIRI TAHUN 2019 NOMOR 01
NO REG. PERATURAN DESA WATU TIRI KABUPATEN MANGGARAT BARAT
TENGGAM TIMUR: 01 TAHUN z0tg

PROPINST NUSA

I.AMPIMN

: PERATURAN KEPALA

NOMOR

:01TAHUN2019

DESAWATU TIRI

TANGGAL : 29 MEI 2019

JENIS TANAMAN

NO

SATUAN

BESARNYA DENDA

(Rp)

I

II

TANAMAN PATAWITAYA
1

Padi

M2

500.000

2

Iagung

M2

200.000

3

KacangTanah

M2

400.000

4

Kacang hiiau

M2

400.000

5

Boncis

M2

400.000

6

Wortel

M2

400.000

7

Kool

Pohon

200.000

B

Picai

Pohon

200.000

9

Ubi kayu

Pohon

200.000

10

Ubi jalar

M2

200.000

11

Lombok

Pohon

300.000

L2

Tomat

Pohon

300.000

13

Semangka

Pohon

75.000

14

Terong

Pohon

25.OAO

15

Sawi

M2

25.000

t6
t7

Kacangpanfang

Pohon

35.000

Kangkung

M2

20.000

18

Bayam

M2

20.000

L9

Bawang

M2

100.000

20

Mentimun

M2

20.000

Pohon

400.000

TANA.TTIAN PERIGBUNAN
1

Kakao

m

2

Mangga local

Pohon

200.000

3

Mangga okulasi

Pohon

500.000

4

Nangka

Pohon

500.000

5

Pinang

Pohon

200.000

6

feruk

Pohon

250.000

7

Kemiri

Pohon

250.000

I

Kelapa

Pohon

250.000

9

fambu mente

Pohon

300.000

10

Pisang

Pohon

200.000

11

Papaya

Pohon

200.000

L2

Advokat

Pohon

200.000

TANAITIAN KEilTTANAN

ry

I

fati super

Pohon

500.000

2

fati Iocal

Pohon

400.000

3

Gamalina

Pohon

400.000

4

Mahoni

Pohon

350.000

5

Sengon

Pohon

350.000

6

Sureng

Pohon

350.000

7

Kawak

Pohon

350.000

B

Anpupu

Pohon

200.000

TANA,ITIAN HIAS

v

1

Tanaman hias

Pohon

50.000

2

Tanaman obatkeluarga

Pohon

5.000

TANAJT{AN I.AIN
1

20.000

Tanaman lain

JENIS TANAMAN TERTENTU MILIK ORANG LAIN YANG AKAN DIKENAKAN SANKSI BERUPA
DENDA SESUAI DENGAN IENIS TANAMAN YANG RUSAK IUMLAH

!

LAHAN.

