
SALINAN 

 

BUPATI PONOROGO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PONOROGO 

NOMOR 127 TAHUN 2021 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO 
NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PERANGKAT DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PONOROGO, 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan situasi dan untuk 
memberikan kepastian hukum terhadap ketentuan mengenai 
perangkat desa, maka Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 70 
Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat 
Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 125 Tahun 2020 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ponorogo 
Nomor 70 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2017 
tentang Perangkat Desa, perlu diatur kembali; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 
Ponorogo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 
Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa 
Timur & Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan 
DI. Yoa-trakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah 
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diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6398); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tenta_ng 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6321); 

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 
tentang Pengangkatan dan Pemberhenti—i Perangkat Tes-
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 
tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); 
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10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2017 
tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Ponorogo Tahun 2017 Nomor 9); 

11. Peraturan Bupati Punuiugo Nomor 38 Tahun 2018 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita 
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 38); 

MEI'vlUTUSKAN: 

Menet2pkan : PERATURAN RI IPATT TRNTANC= PETT II 1K pET 	 AN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 3 
TAHUN 2017 TENTANG PERANGKAT DESA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Timur. 

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah 
Kabupaten Ponorogo. 

3. Bupati adalah Bupati Ponorogo. 

4. Camat adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja 
di Kecamatan dalam Kabupaten Ponorogo. 

5. Desa adalah desa yang berada dalam wilayah Kabupaten 
Ponorogo. 

6. Dukuh adalah bagian wilayah desa yang merupakan wilayah 
kerja Kamituwo. 

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan uru san 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang 
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk 
menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan 
tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala 
Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang 
diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas 
Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi 
dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan, 

11. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan 
sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa. 

12. Kepala Urusan adalah Perangkat Desa yang berkedudukan 
sebagai unsur staf sekretariat. 
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13. Kamituwo adalah Perangkat Desa yang merupakan Kepala 
Kewilayahan berkedudukan sebagai unsur satuan tugas 
kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam 
pelaksanaan tugas di wilayahnya. 

14. Kepala Seksi adalah Perangkat Desa yang merupakan unsur 
pelaksana Petugas Teknis yang membantu Kepala Desa 
sebagai pelaksana tugas operasional. 

15. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat 
BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan 
yang anggotanya merupakan wakii dari penduduk desa 

berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara 
demokratis. 

16. Panitia Pengawas Pengisian Perangkat Desa yang selanjutnya 
disebut Panitia Pengawas adalah panitia yang mengawasi 
proses pengisian Perangkat Desa. 

17. Panitia Pengisian Perangkat Desa yang selanjutnya disebut 
Panitia Pengisian adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala 
Desa untuk menyelenggarakan proses pengisian Perangkat 
Desa. 

18. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 
tent2 rig Aparti r tiipil Negara. 

19. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan 
dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa 
pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan 
hukum. 

20. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau 
by.ti erd -i-1= 1-mkti 	 ptut 

sebagai pelaku tindak pidana. 

21. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa 
dan diadili dipengadilan. 

22. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya 
disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Desa. 

24. Hari adalah hari kerja yang berlaku di Pemerintah Daerah 
Kabupaten. 

25. Jam Kerja adalah jam kerja yang berlaku di Pemerintah 
Daerah Kabupaten. 

BAB II 
MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN JENIS DESA 

Pasal 2 

Maksud pengaturan Perangkat Desa dalam Peraturan Bupati ini 
untuk memberikan kepastian hukum terhadap Perangkat Desa 
sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa. 
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Pasal 3 

Tujuan pengaturan Perangkat Desa dalam Peraturan Bupati ini 
untuk 

a. mempertegas peran Perangkat Desa sebagai Unsur Pembantu 
Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan 

b. memberikan acuan dan pedoman dalam Pengangkatan dan 
Pemberhentian Perangkat Desa. 

Pasal 4 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : 

a. kedudukan dan susunan; 

b. pengangkatan; 

c. pemberhentian; 

d. unsur Staf Perangkat Desa; 

e. peningkatan kapasitas; dan 

f. hak, kewajiban dan larangan; 

Pasal 5 

(1) Jenis desa dipergunakan sebagai dasar penetapan Susunan 
Organisasi Pemerintah Desa. 

Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) sesuai tingkat perkembangan desa, dengan 
klasifikasi desa sebagai berikut : 

a. Desa Swasembada, wajib memiliki 3 (tiga) Urusan dan 
3 (tiga) Seksi; 

b. Desa Swakarya, dapat memiliki 2 (dua) Urusan dan 
2 (dua) Seksi atau memiliki 3 (tiga) Urusan dan 3 (tiga) 
Seksi; dan 

c. Desa Swadaya, memiliki 2 (dua) Urusan dan 2 (dua) Seksi. 

(3) Klasifikasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan Bupati. 

1-) A 	TTT 
.17/-1.120 111 

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN 

Pasal 6 
(1) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu 

Kepala Desa. 

(2) Susunan Perangkat Desa terdiri atas : 

a. Sekretariat Desa; 

b. Pelaksana Kewilayahan; dan 

c. Pelaksana Teknis. 

Pasal 7 
(1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

ayat (2) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu 
oleh Unsur Staf Sekretariat. 

(2) Unsur Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
adalah Urusan-Urusan. 
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(3) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling 
banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan dan paling sedikit 2 (dua) 
urusan. 

(4) Apabila Sekretariat Dcsa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) terdiri atas 3 (tiga) urusan, adalah sebagai berikut : 

a. Urusan Tata Usaha dan Umum; 

b. Urusan Keuangan; dan 

c. Urusan Perencanaan. 

(5) Apabila Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), terdiri atas 2 (dua) urusan adalah sebagai berikut : 
a. Urusan Tata Usaha, Umum dan Perencanaan; dan 

b. Urusan Keuangan. 

(6) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
dan ayat (5) dipimpin oleh Kepala Urusan. 

(7) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat 
dibantu Staf Urusan. 

Pasal 8 

(1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat (2) huruf b, merupakan unsur pembantu Kepala 
Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. 

(2) Jumlah unsur Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), sesuai jumlah Dukuh. 

(3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan 
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 
pemberdayaan masyarakat desa. 

(4) PelaksanaKewilayahan rjilakcanakan oleh rni.tuwzn. 

(5) Kamituwo sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat 
dibantu Staf Kamituwo. 

Pasal 9 

(1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
ayat (2) huruf c, merupakan unsur pembantu Kepala Desa 
sebagai pelaksana tugas operasional. 

(2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
adalah Seksi-Seksi. 

(3) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling 
banyak terdiri atas 3 (tiga) Seksi dan paling sedikit 
2 (dua) Seksi. 

(4) Apabila Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) terdiri atas 3 (tiga) Seksi, adalah sebagai berikut : 

a. Seksi Pemerintahan; 

b. Seksi Kesejahteraan; dan 

c. Seksi Pelayanan. 

(5) Apabila Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) terdiri atas 2 (dua) Seksi, adalah sebagai berikut : 
a. Seksi Pemerintahan; dan 
b. Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan. 
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(6) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dan ayat (5), dipimpin oleh Kepala Seksi. 

(7) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat 
dibantu Staf Pelaksana Teknis. 

Pasal 10 

(1) Pengaturan mengenai jumlah Staf Urusan, Staf Kamituwo dan 
Staf Pelaksana Teknis diatur dalam Peraturan Bupati 
tersendiri. 

(2) Pengaturan mengenai kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja 
Pemerintah Desa diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri. 

BAB IV 
PENGANGKATAN 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 11 

(1) Dalam rangka pengangkatan Perangkat Desa, Bupati 
membentuk Panitia Pengawas. 

(2) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri 
atas 

a. Camat sebagai Ketua merangkap Anggota; 

b. Kepala Seksi di Kecamatan yang menangani Tata 
Pemerintahan Desa sebagai Sekretaris merangkap 
Anggota; 

C. /10111i5111W5111 Rayon 	 Kepa1a Kepolisian Sektor, 
Sekretaris Kecamatan sebagai Anggota; 

d. Kepala Seksi lainnya di Kecamatan sebagai Anggota; dan 
e. Staf Kecamatan sesuai kebutuhan sebagai Anggota. 

(3) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
mempunyai tugas : 

a. memberikan penjelasan teknis yang diperlukan kepada 
Panitia Pengisian; 

b. mengawasi proses pengisian Perangkat Desa; 
c. menerima dan menyelesaikan pengaduan pelanggaran 

atau penyimpangan dalam proses pengisian Perangkat 
Desa; 

d. mengambil langkah-langkah penyeiesaian bersama Panitia 
Pengisian apabila diperlukan. 

(4) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 12 

(1) BPD mengadakan rapat bersama Pemerintah Desa menyusun 
rencana pengisian Perangkat Desa yang selanjutnya 
ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pengisian Lowongan 
Jabatan Perangkat Desa. 
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(2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
sekurang-kurangnya memuat tentang : 

a. jabatan Perangkat Desa yang akan diisi; 

b. tata cara pembentukan Panitia Pengisian, dan 

c. biaya. 

Pasal 13 

Kepala Desa bertanggungjawab terhadap proses Pengisian 
Perangkat Desa. 

Bagian Kedua 
Persyaratan 

Pasal 14 

(1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa 
setempat yang telah memenuhi persyaratan. 

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 
sebagai berikut : 

a. Warga Negara Indonesia desa setempat; 

b. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum 
atau yang sederajat; 

c. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat 
puluh dua) tahun pada saat mendaftar; 

d. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

e. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara 
Kesotiion Republik Indonesia dan Bb 4 rffieka Dinggol Ika; 

f. berbadan sehat; 

g. berkelakuan baik; 

h. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan 
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 

i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana 
kejahatan dengan hukuman paling singkat (lima) tahun; 

j. memiliki kemampuan mengoperasionalkan komputer; 
k. tidak terikat dan/atau bekerja pada instansi 

pemerintah/swasta dengan jam kerja yang sama dengan 
jam kerja sebagai Perangkat Desa; 

1. bagi calon Perangkat Desa yang berasal dari BPD, 
Perangkat lleca dan 	Negeri Sipil har>>c  menelnpnt 
izin dari pejabat berwenang; 

m. bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan 
setelah menjadi Perangkat Desa; dan 

n. bersedia bertempat tinggal di dukuh yang bersangkutan 
setelah menjadi Kamituwo. 

Pasal 15 

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf 1, 
diatur sebagai berikut : 

a. Anggota BPD dari Bupati; 
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b. Perangkat Desa dari Kepala Desa; dan 

c. Pegawal Negeri Sipii sesuai ketentuan yang berlaku di instansi 
yang bersangkutan. 

Bagian Ketiga 
Mekanisme Pengangkatan 

Pasal 16 

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme 
• 

a. pembentukan Panitia Pengisian; 

b. penjaringan; 

c. konsultasi tertulis kepada Camat; 

d. penyaringan; dan 

e. rekomendasi pengangkatan. 

Paragraf 1 
Pembentukan Panitia Pengisian 

Pasal 17 

(1) Pembentukan Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 huruf a, dil-akukan oleh Kepala Desa dan ditetapkan 
dengan Keputusan. Kepala Desa. 

(2) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri 
dari unsur Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan 
Desa. 

(3) Susunan Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), terdiri dari : 

a. Ketua merangkap Anggota; 

b. Wakil Ketua merangkap Anggota; 

c. Sekretaris merangkap Anggota; 

d. Bendahara merangkap Anggota; dan 

e. Seksi-Seksi merangkap Anggota sesuai dengan kebutuhan. 

(4) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
mempunyai tugas : 

a. merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan 
semua tahapan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa; 

b. mengumumkan pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa; 
c. melakukan penjarinQan Bakal Calon Peranzkat Desa; 

d. menetapkan Calon Perangkat Desa; 

e. menetapkan tata tertib pelaksanaan ujian; 

f. melakukan penyaringan Calon Perangkat Desa; 
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa; 

dan 

h. menyrampaikan laporan kepada iKepala Desa. 

(5) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, 
dijabat oleh Perangkat Desa yang melaksanakan fungsi 
kebendaharaan atau sesuai dengan ketentuan Peraturan 
perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan 
keuangan desa. 
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(6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4), Panitia Pengisian bertanggungjawab kepada Kepala Desa. 

(7) Panitia Pengisian berhak menerima honorarium yang berasal 
dari biaya Pengisian Perangkat  Desa. 

(8) Hari kerja Panitia Pengisian adalah hari Senin sampai dengan 
hari Minggu. 

Pasal 18 

(1) Apabila terdapat Anggota Panitia Pengisian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) yang pada saat penetapan 
Calon Perangkat Desa, ternyata mempunyai hubungan 
keluarga sampai derajat kedua baik vertikal maupun 
horizontal dengan Calon Perangkat Desa, maka kedudukan 
yang bersangkutan dalam kepanitiaan dinyatakan batal demi 
hukum. 

(2) Hubungan keluarga sampai derajat kedu- b- 	vertikal 
maupun horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
adalah : 

a. hubungan keluarga derajat kesatu yaitu : 

1. Suami/istri; 

2. Ayah/ibu; 

4. Saudara kandung suami/istri; dan 
5. Anak/menantu. 

b. hubungan keluarga derajat kedua yaitu : 

1. Kakek/nenek; 

2. Saudara kandung ayah/ibu; 
3. Keponakan/keponakan menantu; 
4. Cucu/cucu menantu; 

5. Mertua; dan 

6. Saudara suami/istri. 

(3) Apabila terdapat Anggota Panitia Pengisian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) yang mengundurkan diri 
dan/atau mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa, maka 
Kepala Desa memberhentikan yang bersangkutan dari 
keanggotaannya dalam Panitia Pengisian. 

(4) Kepala Desa menetapkan pengganti Panitia Pengisian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dengan 
Keputusan Kepala Desa. 

Pasal 19 

Tata Naskah Dinas Panitia Pengisian Perangkat Desa, 
sebagaimana Format A Lampiran Peraturan Bupati ini. 

Paragraf 2 
Penjaringan 

Pasal 20 

Penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, 
dilaksanakan dengan tahapan : 
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a. pengumuman; 

b. pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa; dan 

c. penelitian berkas Bakal Calon Perangkat Desa. 

Pasal 21 

(1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 
huruf a, dilaksanakan selama 5 (lima) hari sebelum 
pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa, sebagaimana 
Format B Lampiran Peraturan Bupati ini. 

(2) Panitia Pengisian mengumumkan pendaftaran Bakal Calon 
Perangkat Desa dengan cara memasang pengumuman di 
Kantor Kepala Desa dan tempat-tempat lain yang strategis 
yang mudah dibaca oleh masyarakat desa yang bersangkutan. 

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara 
lain memuat tentang : 

a. lowongan jabatan yang akan diisi; 

b. tata cara pendaftaran; 

c. persyaratan pendaftaran; 

d. waktu dan tempat pendaftaran; dan 

e. ketentuan lain yang dipandang perlu. 

Pasal 22 

(1) Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dilaksanakan selama 
5 (lima) hari. 

(2) Apabila dalam jangka waktu pendaftaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), yang mendaftarkan diri sebagai Bakal 
Calon Perangkat Desa kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia 
Pengisian menutup pendaftaran tahap kesatu dan membuka 
pengumuman pendaftaran tahap kedua selama 2 (dua) hari, 
sebagaimana Format C-1 Lampiran Peraturan Bupati ini. 

(3) Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa tahap kedua 
dilaksanakan selama 3 (tiga) hari. 

(4) Apabila dalam jangka waktu pendaftaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), yang mendaftarkan diri sebagai Bakal 
Calon Perangkat Desa tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka 
Panitia Pengisian menutup pendaftaran tahap kedua dan 
membuka pengumuman pendaftaran tahap ketiga selama 2 
(dua) hari, sebagaimana Format C-2 Lampiran Peraturan 
Bupati ini. 

(5) Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa tahap ketiga 
dilaksanakan selama 2 (dua) hari. 

(6) Setiap penutupan pendaftaran dituangkan dalam Berita Acara 
Penutupan Pendaftaran, sebagaimana Format C-3, Format C-
3.a dan Format C-3.b Lampiran Peraturan Bupati ini. 

171 knal-vilaca rrrna-i dengan 	 talla n ketiga  uan o- 

mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Perangkat Desa hanya 
1 (satu) orang, maka Panitia Pengisian melanjutkan proses 
Pengisian Perangkat Desa. 



-12- 

(8) Apabila sampai dengan pengumuman tahap ketiga tidak ada 
yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Perangkat Desa, 
maka Pengisian Perangkat Desa dinyatakan batal. 

(9) Apabila pengisian Perangkat Desa lebih dari satu lowongan, 
maka pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 
dikecualikan bagi lowongan yang ada pendaftarnya. 

Pasal 23 

(1) Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa diajukan sendiri 
oleh yang bersangkutan kepada Panitia Pengisian dengan 
menyerahkan berkas permohonan Bakal Calon Perangkat 
Desa. 

(2) Berkas permohonan Bakal Calon Perangkat Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa surat 
permohonan menjadi Perangkat Desa yang ditulis sendiri oleh 
yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup 
dengan dilampiri : 

a. Daftar Riwayat Hidup, sebagaimana Format D-1 Lampiran 
Peraturan Bupati ini; 

b. Foto copy KTP yang dilegalisir oleh pejabat yang 
berwenang; 

c. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) 
lembar; 

d. Foto copy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai 
dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat 
berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang 
berwenang; 

e. Foto copy Akta Kelahiran atau Surat Kelahiran yang 
dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 

f. Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa 
yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel 
atau bermeterai cukup, sebagaimana Format D-2 
Lampiran Peraturan Bupati ini; 

g. Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan 
Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, Mempertahankan dan 
Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh 
yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai 
cukup, sebagaimana Format D-3 Lampiran Peraturan 
Bupati ini; 

h. surat Keterangan Kesehatan dari dokter pemerintah, 

i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); 

j. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang 
menerangkan bahwa tidak dicabut hak pilihnya sesuai 
dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan 
hukum tetap; 

k. Surat Keterangan dari Penaadilan Negeri yang 
menerangkan bahwa tidak pernah dihukum karena 
melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman 
paling singkat 5 (lima) tahun; 
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1. Foto copy sertifikat/piagam kursus komputer dan/atau 
surat penyataan mampu mengoperasionalkan komputer 
yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel 
atau bermeterai cukup, sebagaimana Format D-4 
Lampiran Peraturan Bupati ini; 

m. Surat Pernyataan tidak terikat dan/atau bekerja pada 
instansi pemerintah/swasta dengan jam kerja yang sama 
dengan jam kerja sebagai Perangkat Desa yang dibuat oleh 
yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai 
cukup, sebagaimana Format D-5 Lampiran Peraturan 
Bupati ini; 

n. Surat izin dari Bupati bagi Anggota BPD; 

o. Surat izin dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa; 

p. Surat izin dari pejabat yang berwenang bagi Pegawai 
Negeri Sipil; 

q. Surat Pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa yang 
bersangkutan setelah menjadi Perangkat Desa yang dibuat 
oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau 
bermeterai cukup, sebagaimana Format D-6 Lampiran 
Peraturan Bupati ini; 

r. Surat Pernyataan bersedia bertempat tinggal di dukuh 
yang bersangkutan setelah menjadi Kamituwo yang dibuat 
oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau 
bermeterai cukup, sebagaimana Format D-7 Lampiran 
Peraturan Bupati ini; 

s. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Pidana Penjara 
yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel 
atau bermeterai cukup, sebagaimana Format D-8 
Lampiran Peraturan Bupati ini. 

Pasal 24 

Dalam hal izin Anggota BPD, Perangkat Desa dan Pegawai Negeri 
Sipil yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf n, huruf o dan huruf p 
belum ada pada saat penelitian berkas, tetapi yang bersangkutan 
dapat menunjukkan bukti penerimaan pengajuan permohonan 
izin tertulis yang telah diajukan kepada pejabat yang berwenang 
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum penelitian berkas, maka 
permohonan izin dimaksud dianggap telah memenuhi 
persyaratan. 

Pasal 25 

(1) Penelitian berkas Bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, dilaksanakan oleh Panitia 
Pengisian dengan disaksikan Panitia Pengawas. 

(2) Apabila terdapat kekurangan tentang syarat yang telah 
ditetapkan, maka Panitia Pengisian memberitahukan secara 
tertulis kepada Bakal Calon Perangkat Desa untuk 
melengkapi persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak 
pemberitahuan dari Panitia Pengisian. 

(3) Panitia Pengisian membuat Berita Acara Penelitian Berkas, 
sebagaimana Format E dan Format E-1 Lampiran Peraturan 
Bupati ini. 
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Paragraf 3 
Konsultasi Tertulis Kepada Camat 

Pasal 26 

(1) Konsultasi Tertulis Kepada Camat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 16 huruf c, dilakukan setelah Panitia Pengisian 
melaporkan hasil tahapan penjaringan Bakal Calon Perangkat 
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kepada Kepala 
Desa, sebagaimana Format F-1 Lampiran Peraturan Bupati 
ini. 

(2) Paling lama 2 (dua) hari setelah menerima laporan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa melakukan 
konsultasi hasil penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa 
secara tertulis kepada Camat, sebagaimana Format F-2 
Lampiran Peraturan Bupati ini, 

(3) Camat memberikan rekomendasi penjaringan Bakal Calon 
Perangkat Desa secara tertulis paling lama 7 (tujuh) hari, 
setelah menerima konsultasi hasil penjaringan Bakal Calon 
Perangkat Desa dari Kepala Desa. 

(4) Apabila Camat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari tidak 
memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), maka dianggap menyetujui. 

(5) Rekomendasi penjaringan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), berupa rekomendasi persetujuan dan/ atau 
rekomendasi penolakan sebagaimana Format F-3 Lampiran 
Peraturan Bupati ini. 

(6) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi persetujuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka dilanjutkan 
penetapan Calon Perangkat Desa. 

(7) Rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6), berlaku terhadap Bakal Calon Perangkat Desa pada 
lowongan jabatan yang sama yang telah memenuhi 
persyaratan. 

(8) Paling lama 2 (dua) hari setelah menerima rekomendasi 
persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala 
Desa meneruskan kepada Panitia Pengisian. 

(9) Paling lama 2 (dua) hari setelah menerima rekomendasi 
persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Panitia 
Pengisian menetapkan Bakal Calon Perangkat Desa menjadi 
Calon Perangkat Desa dengan dituangkan dalam Keputusan 
Panitia Pengisian, sebagaimana Format F-4 Lampiran 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 27 

(1) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi penolakan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5), maka 
dilakukan penjaringan ulang. 

(2) Penjaringan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan apabila semua Bakal Calon Perangkat Desa pada 
lowongan jabatan yang sama tidak memenuhi persyaratan. 
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(3) Paling lama 2 (dua) hari setelah menerima rekomendasi 
penolakan dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Desa menugaskan Panitia Pengisian untuk melakukan 
penjaringan ulang. 

(4) Penjaringan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilaksanakan 1 (satu) kali dalam jangka waktu 5 (lima) hari, 
sebagaimana Format G-1 Lampiran Peraturan Bupati ini. 

(5) Penjaringan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
ditutup dengan dituangkan dalam Berita Acara Penutupan 
Pendaftaran Ulang, sebagaimana Format G-2 Lampiran 
Peraturan Bupati ini. 

(6) Jangka waktu 5 (lima) hari sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4), termasuk waktu untuk penelitian berkas 
permohonan Bakal Calon Perangkat Desa yang dituangkan 
dalam Berita Acara Penelitian Berkas Penjaringan Ulang, 
sebagaimana Format G-3 dan Format G-3,a_ Lampiran 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 28 

(1) Hasil Penjaringan Ulang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27 ayat (4), dilaporkan oleh Panitia Pengisian kepada 
Kepala Desa, sebagaimana Format H-1 Lampiran Peraturan 
Bupati ini dengan dilampiri Berita Acara Penelitian Berkas 
Penjaringan Ulang. 

(2) Paling lama 1 (satu) hari setelah menerima laporan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa melakukan 
konsultasi hasil penjaringan ulang secara tertulis kepada 
Camat, sebagaimana Format H-2 Lampiran Peraturan Bupati 
ini. 

(3) Camat memberikan rekomendasi penjaringan ulang paling 
lama 3 (tiga) hari, setelah menerima laporan dari Kepala Desa. 

(4) Apabila Camat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari tidak 
memberikan rekomendasi penjaringan ulang, maka dianggap 
menyetujui. 

(5) Rekomendasi penjaringan ulang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) berupa rekomendasi persetujuan dan/ atau 
rekomendasi penolakan, sebagaimana Format H-3 Lampiran 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 29 

(1) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi persetujuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5), maka 
dilanjutkan penetapan Calon Perangkat Desa. 

(2) Rekomendasi Persetujuan Camat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), berlaku terhadap Bakal Calon Perangkat Desa 
pada lowongan jabatan yang sama yang telah memenuhi 
pers:yraratan . 

(3) Paling lama 1 (satu) hari setelah menerima rekomendasi 
persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala 
Desa meneruskan kepada Panitia Pengisian. 
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(4) Paling lama 2 (dua) hari setelah menerima rekomendasi 
persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia 
Pengisian menetapkan Bakal Calon Perangkat Desa menjadi 
Calon Perangkat Desa yang dituangkan dalam Keputusan 
Panitia Pengisian, sebagaimana Format I Lampiran Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 30 

Apabila dalam penjaringan ulang tidak ada Bakal Calon 
Perangkat Desa yang mendaftarkan diri atau Camat memberikan 
rekomendasi penolakan, maka proses pengisian Perangkat Desa 
pada lowongan jabatan tersebut dinyatakan batal. 

Paragraf 4 
Penyaringan 

Pasal 31 

(1) Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, 
dilaksanakan oleh Panitia Pengisian terhadap Calon Perangkat 
Desa dalam bentuk ujian tulis. 

(2) Materi ujian tulis Perangkat Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), meliputi : 

a. Pengetahuan Umum; dan 

b. Pengetahuan Khusus. 

(3) Pengetahuan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a, dengan bobot 80 % (delapan puluh persen), meliputi 
materi : 

a. Agama dengan bobot 10 % (sepuluh persen); 

b. Kewarganegaraan dengan bobot 10 % (sepuluh persen); 
c. Bahasa Indonesia dengan bobot 10 % (sepuluh persen); 
d. Berhitung dengan bobot 10 % (sepuluh persen); 

e. Pengetahuan Sosial dengan bobot 10 % (sepuluh persen); 
f. Pengetahuan Bidang Pemerintahan Desa dengan bobot 

15 % (lima belas persen); dan 

g. Pengetahuan Bidang Tugas Sesuai Lowongan Jabatan 
dengan bobot 15 % (lima belas persen). 

(4) Pengetahuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b, adalah praktek mengoperasionalkan komputer 
dengan bobot 20 (dua puluh persen). 

(5) Pelaksanaan ujian untuk materi Pengetahuan Umum, 
dilakukan dengan sistem Computer Based Test (CBT). 

(6) Materi ujian disiapkan oleh Panitia Pengisian. 

Pasal 32 
(1) Materi ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6), 

dipergunakan sebagai dasar pembuatan soal ujian oleh 
Panitia Pengisian. 

(2) Dalam pembuatan soal ujian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Panitia Pengisian dapat membentuk : 
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a. tim pembuat soal ujian yang berasal dari Panitia 
Pengisian; atau 

b. tim pembuat soal ujian yang berasal dari unsur 
independen. 

(3) Tim pembuat soal ujian yang berasal dari Panitia Pengisian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah tim 
pembuat soal yang berasal dan ditunjuk dari Panitia 
Pengisian, 

(4) Tim pembuat soal ujian yang berasal dari unsur independen 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah tim 
pembuat soal yang berasal dan ditunjuk dari lembaga 
perguruan tinggi. 

(5) Penunjukan tim pembuat soal ujian dari Panitia Pengisian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan 1 (satu) 
hari sebelum pelaksanaan ujian. 

(6) Penunjukan lembaga perguruan tinggi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4), dilaksanakan 7 (tujuh) hari sebelum 
pelaksanaan ujian. 

(7) Tim pembuat soal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dan ayat (4) berjumlah gasal, paling sedikit 3 (tiga) orang dan 
paling banyak 5 (lima) orang yang ditetapkan dengan 
Kepi tusan Panitia  Pengisian 9 (du) hari sebelum 
pelaksanaan ujian, sebagaimana Format J Lampiran 
Peraturan Bupati ini. 

(8) Tim pembuat soal ujian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4), menerima honorarium yang berasal dari biaya 
Pengisian Perangkat Desa. 

Pasal 33 

(1) Dalam hal penyiapan materi ujian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 31 ayat (6), Panitia Pengisian dapat mengajukan 
permohonan fasilitasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten. 

(2) Pengajuan permohonan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), diajukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten 
melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi 
Pemerintahan Desa, paling lambat 15 (lima belas) hari 
sebelum pelaksanaan ujian. 

(3) Berdasarkan permohonan fasilitasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan 
fasilitasi materi ujian berupa peraturan perundang-undangan 
mengenai desa. 

(4) Peraturan perundang-undangan mengenai desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), diberikan kepada Panitia Pengisian 
yang disaksikan oleh Panitia Pengawas dan Kepala Desa 
dalam bentuk soft copy yang tersimpan pada media 
penyimpanan dalam amplop yang tersegel paling lambat 
1 (satu) hari sebelum pelaksanaan ujian. 

(5) Peraturan perundang-undangan mengenai desa yang diterima 
Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
dipergunakan sebagai dasar pembuatan soal ujian 
pengetahuan bidang pemerintahan desa dan pengetahuan 
bidang tugas Perangkat Desa. 
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Pasal 34 

(1) Pembuatan soal ujian berpedoman pada materi ujian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan/atau 
materi ujian berupa peraturan perundang-undangan 
mengenai desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 
ayat (5). 

(2) Pembuatan soal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilaksanakan pada hari dan tanggal pelaksanaan ujian, 
meliputi : 

a. soal ujian Pengetahuan Umum; dan 

b. soal ujian Pengetahuan Khusus. 

(3) Soal ujian Pengetahuan Umum sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a, diinput pada aplikasi Computer Based Test 
(CBT). 

(4) Dalam hal soal ujian dibuat oleh Panitia Pengisian, maka 
input soal ujian pada aplikasi Computer Based Test (CBT) 
dilakukan oleh tim pembuat soal ujian yang berasal dari 
Panitia Pengisian. 

(5) Dalam hal soal ujian dibuat oleh Perguruan Tinggi, maka 
input soal ujian pada aplikasi Computer Based Test (CBT) 
dilakukan oleh tim pembuat soal ujian yang berasal dari 
Perguruan Tinggi. 

(6) Soal ujian Pengetahuan Khusus sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b, tidak diinput pada aplikasi Computer Based 
Test (CBT). 

Pasal 35 

(1) Dalam pelaksanaan ujian dengan sistem Computer Based Test 
(CBT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5), Panitia 
Pengisian dapat mengajukan permohonan fasilitasi kepada 
Pemerintah Daerah Kabupaten. 

(2) Pengajuan permohonan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), diajukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten 
melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi 
Pengembangan Sumber Daya Manusia, paling lambat 15 (lima 
belas) hari sebelum pelaksanaan ujian. 

(3) Berdasarkan permohonan fasilitasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan 
fasilitasi berupa sarana prasana ujian sistem Computer Based 
Test (CBT). 

Pasal 36 

(1) Panitia Pengisian melaksanakan ujian yang diikuti oleh Calon 
Perangkat Desa. 

(2) Pelaksanaan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dengan susunan acara, sekurang-kurangnya adalah : 

a. pembukaan; 

b. pelaksanaan ujian; 

c. penandatanganan Berita Acara Pelaksanaan Ujian; 
d. penelitian dan penilaian hasil ujian; 

e. penandatanganan Berita Acara Hasil Ujian; 
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f. pengumuman hasil ujian; dan 

g. penutup. 

Pasal 37 

(1) Pada acara pembukaan, Ketua Panitia Pengisian membuka 
pelaksanaan ujian dan membacakan tata tertib ujian. 

(2) Sebelum pelaksanaan ujian dimulai, Ketua Panitia Pengisian 
menunjukkan kepada para peserta ujian dan Panitia 
Pengawas bahwa naskah soal ujian dalam amplop tersegel. 

(3) Pelaksanaan ujian dituangkan dalam Berita Acara 
Pelaksanaan Ujian yang ditandatangani oleh Panitia 
Pengisian, sebagaimana Format K-1 Lampiran Peraturan 
Bupati ini. 

(4) Panitia Pengisian melakukan penelitian jawaban soal ujian 
dan memberikan penilaian sebagai berikut : 

a. Pengetahuan Umum dengan nilai 0 sampai dengan 80. 
b. Pengetahuan Khusus dengan nilai 0 sampai dengan 20. 

(5) Calon Perangkat Desa dinyatakan lulus apabila memperoleh 
nilai keseluruhan paling sedikit 60 (enam puluh) atau 
memenuhi standar kelulusan untuk nilai Pengetahuan Umum 
dan nilai Pengetahuan Khusus dengan rincian sebagai 
berikut : 

a. Nilai Pengetahuan Umum paling sedikit 48 (empat puluh 
delapan). 

b. Nilai Pengetahuan Khusus paling sedikit 12 (dua belas). 

(6) Dalam hal terdapat Calon Perangkat Desa yang tidak 
memenuhi standar kelulusan nilai Pengetahuan Umum 
dan/atau nilai Pengetahuan Khusus sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5), maka Calon Perangkat Desa yang bersangkutan 
dinyatakan tidak lulus. 

(7) Apabila dalam satu lowongan jabatan tidak ada Calon 
Perangkat Desa yang memenuhi standar kelulusan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka dilaksanakan 
penyaringan ulang. 

(8) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
dituangkan dalam Berita Acara Hasil Ujian yang 
ditandatangani oleh Panitia Pengisian, sebagaimana 
Format K-2 Lampiran Peraturan Bupati ini. 

(9) Berita Acara Hasil Ujian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (8), diumumkan pada hari dan tanggal pelaksanaan 
ujian. 

Pasal 38 

(1) Apabila hasil penilaian yang tertuang dalam Berita Acara Hasil 
Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (8), tidak 
ada Calon Perangkat Desa yang memenuhi standar kelulusan 
pada satu atau lebih lowongan jabatan dan/atau terdapat 
Calon Perangkat Desa yang lulus dengan memperoleh nilai 
tertinggi yang sama lebih dari 1 (satu) dalam jabatan yang 
sama, maka dilaksanakan ujian ulang. 
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(2) Ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama, dengan 
tenggang waktu paling lama 1 (satu) jam setelah 
pengumuman hasil ujian. 

(3) Ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diikuti oleh 
Calon Perangkat Desa yang tidak memenuhi standar 
kelulusan pada satu atau lebih lowongan jabatan dan/atau 
Calon Perangkat Desa yang lulus dengan memperoleh nilai 
tertinggi yang sama lebih dari 1 (satu) dalam jabatan yang 
sama, 

(4) Dalam hal terdapat Calon Perangkat Desa yang tidak 
mengikuti ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
dianggap mengundurkan diri dan ujian ulang tetap 
dilanjutkan. 

(5) Pelaksanaan ujian ulang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Ujian 
Ulang yang ditandatangani oleh Panitia Pengisian, 
sebagaimana Format L Lampiran Peraturan Bupati ini. 

Pasal 39 

(1) Panitia Pengisian melakukan penelitian jawaban soal ujian 
ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan 
memberikan penilaian sebagai berikut : 

a. Pengetahuan Umum dengan nilai 0 sampai dengan 80. 
b. Pengetahuan Khusus dengan nilai 0 sampai dengan 20. 

(2) Calon Perangkat Desa yang tidak memenuhi standar 
kelulusan pada satu atau lebih lowongan jabatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), dinyatakan 
lulus apabila memperoleh nilai keseluruhan paling sedikit 60 
(enam puluh) atau memenuhi standar kelulusan untuk nilai 
Pengetahuan Umum dan nilai Pengetahuan Khusus, dengan 
rincian sebagai berikut : 

a. Nilai Pengetahuan Umum paling sedikit 48 (empat puluh 
delapan). 

b. Nilai Pengetahuan Khusus paling sedikit 12 (dua belas). 

(3) Dalam hal terdapat Calon Perangkat Desa yang tidak 
memenuhi standar kelulusan pada nilai Pengetahuan Umum 
dan/atau nilai Pengetahuan Khusus sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), maka Calon Perangkat Desa yang bersangkutan 
dinyatakan tidak lulus. 

(4) Dalam hal Calon Perangkat Desa yang lulus dengan 
memperoleh nilai tertinggi yang sama lebih dari 1 (satu) dalam 
jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 
ayat (3), penilaian untuk menentukan nilai tertinggi, tidak 
menggunakan standar kelulusan. 

(5) Hasil penilaian ujian ulang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan/atau ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara 
Hasil Ujian Ulang yang ditandatangani oleh Panitia Pengisian, 
sebagaimana Format M Lampiran Peraturan Bupati ini. 

(6) Berita Acara Hasil Ujian Ulang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5), diumumkan pada hari dan tanggal pelaksanaan ujian 
ulang. 
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(7) Apabila hasil penilaian ujian ulang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan/atau ayat (4), terdapat Calon Perangkat 
Desa yang memperoleh nilai tertinggi yang sama lebih dari 
1 (satu) dalam jabatan yang sama, maka dilakukan ujian 
ulang sampai dengan diperoleh Calon Perangkat Desa yang 
memperoleh nilai tertinggi. 

(8) Apabila hasil penilaian ujian ulang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) tidak ada Calon Perangkat Desa yang memenuhi 
standar kelulusan pada satu atau lebih lowongan jabatan, 
maka pengisian Perangkat Desa pada jabatan tersebut 
dinyatakan batal dan dilakukan proses Pengisian Perangkat 
Desa dari awal. 

(9) Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (4) 
dan/atau ayat (7) dilaporkan kepada Kepala Desa untuk 
diajukan rekomendasi pengangkatan kepada Camat. 

(10) Dalam hal tidak ada Calon Perangkat Desa yang mengikuti 
ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 
ayat (4), maka pengisian Perangkat Desa pada jabatan 
tersebut dinyatakan batal dan dilakukan proses Pengisian 
Perangkat Desa dari awal. 

Paragraf 5 
Rekomendasi Pengangkatan 

Pasal 40 

(1) Rekomendasi pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 huruf e, dilakukan setelah hasil ujian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (8) dan/atau hasil ujian ulang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) dilaporkan 
oleh Panitia Pengisian kepada Kepala Desa paling lama 2 (dua) 
hari sejak pelaksanaan ujian dan/atau ujian ulang, 
sebagaimana Format N-1 Lampiran Peraturan Bupati ini. 

(2) Paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima laporan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa 
mengajukan permohonan rekomendasi persetujuan 
pengangkatan Perangkat Desa kepada Camat, sebagaimana 
Format N-2 Lampiran Peraturan Bupati ini dengan dilampiri 
Berita Acara Hasil Ujian dan/atau Berita Acara Hasil Ujian 
Ulang. 

(3) Camat memberikan rekomendasi persetujuan pengangkatan 
Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling 
lama 7 (tujuh) hari setelah menerima permohonan 
persetujuan pengangkatan Perangkat Desa dari Kepala Desa, 
sebagaimana Format N-3 Lampiran Peraturan Bupati ini. 

(4) Apabila Camat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari tidak 
memberikan rekomendasi persetujuan pengangkatan 
Perangkat Desa, maka dianggap menyetujui. 

(5) Berdasarkan rekomendasi persetujuan pengangkatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa 
mengangkat Calon Perangkat Desa yang lulus dengan nilai 
tertinggi menjadi Perangkat Desa dengan dituangkan dalam 
Keputusan Kepala Desa, sebagaimana Format N-4 dan Format 
N-4,a Lampiran. Peraturan. Bupati ini, 
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(6) Apabila Camat tidak memberikan rekomendasi persetujuan 
pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka 
Kepala Desa mengangkat Calon Perangkat Desa yang lulus 
dengan nilai tertinggi meniadi Perangkat Desa dengan 
dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa, sebagaimana 
Format N-5 dan Format N-5.a Lampiran Peraturan Bupati ini. 

(7) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Camat memberikan 
rekomendasi persetujuan pengangkatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) dan/atau Camat tidak memberikan 
rekomendasi persetujuan pengangkatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6), Kepala Desa menerbitkan Keputusan 
Pengangkatan Perangkat Desa. 

Paragraf 6 
Larangan dalam Pelaksanaan Pengangkatan 

Pasal 41 

(1) Setiap orang atau sekelompok orang dilarang : 

a. secara sengaja menghambat atau menggagalkan proses 
pengangkatan Perangkat Desa; dan 

b. memberikan ancaman bagi keselamatan Panitia Pengisian, 
Bakal Calon Perangkat Desa, Calon Perangkat Desa 
dan/atau keluarganya. 

(2) Panitia Pengisian dilarang : 

a. memberikan tanda/keterangan tentang materi dan hasil 
ujian tulis sebelum diumumkan; dan 

b. menerima uang, barang dan/atau jasa_ dari pihak lain 
sehingga dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan 
yang berakibat meresahkan masyarakat dalam pengisian 
Perangkat Desa. 

Pasal 42 

Setiap orang atau sekelompok orang dan Panitia Pengisian yang 
melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, 
dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

Bagian Keempat 
Penyelesaian Pengaduan 

Pasal 43 

(1) Dalam hal terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam 
proses Pengisian Lowongan Jabatan Perangkat Desa, Calon 
Perangkat Desa dan/atau masyarakat desa setempat dapat 
mengajukan pengaduan kepada Panitia Pengawas. 

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 
secara tertulis sejak terjadinya pelanggaran atau 
penyimpangan, dan paling lambat 3 (tiga) hari sejak 
pengumuman hasil ujian. 

(3) Semua pihak wajib menghormati hasil Pengisian Lowongan 
Jabatan Perangkat Desa yang telah dilaksanakan dan telah 
ditetapkan. 
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Pasal 44 

(1) Panitia Pengawas mengkaji setiap pengaduan yang diterima. 

(2) Panitia Pengawas memutuskan untuk menindaklanjuti atau 
tidak menindaklanjuti pengaduan selambat-lambatnya 
7 (tujuh) hari setelah pengaduan diterima. 

(3) Dalam hal Panitia Pengawas menindaklanjuti pengaduan yang 
tidak mengandung unsur tindak pidana, Panitia Pengawas 
menyelesaikan pengaduan untuk mencapai kesepakatan 
dengan cara : 

a. mempertemukan kedua pihak yang berselisih untuk 
melakukan musyawarah dalam rangka mencapai 
kesepakatan; 

b. penyelesaian pengaduan paling lambat 3 (tiga) hari sejak 
kedua pihak yang berselisih dipertemukan; 

c. dalam hal kesepakatan dapat dicapai, maka hasil 
kesepakatan dituangkan dalam Berita Acara Hasii 
Kesepakatan yang ditandatangani kedua belah pihak, 
Kepala Desa dan Panitia Pengawas; 

d. dalam hal kesepakatan tidak dapat dicapai, Panitia 
Pengawas dan Panitia Pengisian mengambil langkah-
langkah penyelesaian aduan; 

e. berdasarkan langkah-langkah penyelesaian aduan 
sebagaimana dimaksud huruf d, Panitia Pengawas 
memutuskan penyelesaian aduan yang bersifat final dan 
mengikat. 

Pasal 45 

(1) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 44 ayat (1) mengandung unsur pidana dan Panitia 
Pengawas menindaklanjuti pengaduan, maka untuk 
penyelesaian pengaduan, Panitia Pengawas meneruskan 
kepada institusi yang berwenang. 

(2) Apabila penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), belum ada putusan pengadilan yang telah 
memperaleh kekuatan hukum tetap, maka proses Pengisian 
Lowongan Jabatan Perangkat Desa tetap dilanjutkan sampai 
dengan Pelantikan. 

(3) Dalam hal penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), dinyatakan terbukti berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 
maka Kepala Desa membatalkan Pengangkatan Perangkat 
Desa yang bersangkutan. 

Bagian Kelima 
Pelantikan 

Pasal 46 

(1) Sebelum memangku jabatan, Perangkat Desa mengucapkan 
sumpah/janji dan dilantik oleh Camat. 

(2) Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan paling lambat 
15 (lima belas) hari setelah ditetapkannya Keputusan Kepala 
Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa. 
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(3) Susunan kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah sebagai berikut : 

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji" : 

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya seiaku 
Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya 
dan seadil-adilnya; 

bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan 
mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; 

bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan 
Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala 
Peraturan Perundang-Undangan dengan selurus-lurusnya 
yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia." 

Pasal 47 

(1) Susunan acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan 
Perangkat Desa adalah sebagai berikut : 

a. pembukaan; 

b. menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya; 
c. pembacaan Surat Keputusan; 

d. pengambilan Sumpah/Janji; 

e. penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpahl 
Janji, 

f. kata-kata Pelantikan; 
g. penyerahan Surat Keputusan; 
h. sambutan Camat; 

i. pembacaan Do'a; dan 
j. penutup. 

(2) Ketentuan pakaian pada saat acara pelantikan Perangkat 
Desa sebagai berikut : 

a. Camat memakai Pakaian Sipil Lengkap (PSL); 
b. Calon Perangkat Desa yang akan dilantik memakai 

Pakaian Sipil Lengkap (PSL); dan 

c. Undangan menyesuaikan. 

(3) Pelantikan dilaksanakan pada hari kerja. 

(4) Pelantikan bertempat di pusat Pemerintahan Desa atau pusat 
Pemerintahan Kecamatan. 

Pasal 48 

(1) Dalam hal Calon Perangkat Desa yang telah diangkat menjadi 
Perangkat Desa, ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak 
pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana 
terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, Calon 
Perangkat Desa tetap dilantik sebagai Perangkat Desa dan 
pada kesempatan pertama Kepala Desa memberhentikan 
sementara yang bersangkutan dari jabatannyra sebagai 
Perangkat Desa. 
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(2) Dalam hal Calon Perangkat Desa yang telah diangkat menjadi 
Perangkat Desa, ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam 
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 
berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum 
pelantikan, Calon Perangkat Desa tetap dilantik sebagai 
Perangkat Desa dan pada kesempatan pertama Kepala Desa 
memberhentikan sementara yang bersangkutan dari 
jabatannya sebagai Perangkat Desa. 

(3) Dalam hal Calon Perangkat Desa yang telah diangkat menjadi 
Perangkat Desa, tertangkap tangan dan ditahan sebelum 
pelantikan, Calon Perangkat Desa tetap dilantik sebagai 
Perangkat Desa dan pada kesempatan pertama Kepala Desa 
memberhentikan sementara yang bersangkutan dari 
jabatannya sebagai Perangkat Desa. 

(4) Calon Perangkat Desa yang telah diangkat menjadi Perangkat 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat 
(3) yang tidak hadir pada saat pelantikan, diangggap 
mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat 
dibenarkan. 

(5) Dalam hal Calon Perangkat Desa yang telah diangkat menjadi 
Perangkat Desa tidak hadir pada saat pelantikan dengan 
alasan yang dapat dibenarkan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4), maka yang bersangkutan tidak diikutkan dalam 
pelantikan dan tidak dianggap mengundurkan diri. 

(6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), paling lambat 7 
(tujuh) hari terhitung sejak tanggal pelantikan. 

Pasal 49 

Masa jabatan Perangkat Desa sampai dengan usia 60 (enam 
puluh) tahun. 

Bagian Keenam 
Pembiayaan 

Pasal 50 

(1) Biaya Pengisian Perangkat Desa berasal dari APB Desa. 

(2) Biaya Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) antara lain dipergunakan untuk : 

a. pengadaan alat tulis kantor; 
b. honorarium Penanggungjawab proses Pengisian Perangkat 

Desa; 
c. honorarium Panitia Pengisian; 

d. honorarium Panitia Pengawas; 

e. pelantikan; dan 

f. kebutuhan lainnya. 

(3) Panitia Pengisian diiarang melakukan pungutan dengan dalih 
apapun kepada Calon Perangkat Desa. 

(4) Biaya pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pengelolaan keuangan desa. 
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BAB V 
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN 

Bagian Kesatu 
Hak 

Pasal 51 

(1) Perangkat Desa berhak menerima : 

a. penghasilan tetap; 

b. tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah; dan 

c. jaminan kesehatan. 

(2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, bersumber dari Alokasi Dana Desa. 

(3) Tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b, bersumber dari APB Desa. 

(4) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c, dilaksanakan dengan diikutsertakannya Perangkat 
Desa dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4), Perangkat Desa diikutsertakan dalam Jaminan 
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 52 

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Perangkat Desa, 
dibebaskan dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa 
tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil. 

(2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Perangkat Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapatkan 
tunjangan Perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah 
yang bersumber dari APB Desa. 

Bagian Kedua 
Kewajiban 

Pasal 53 

Perangkat Desa berkewajiban : 

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal 
Ika; 

b. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; 
c. melaksanakan prinsip tata kelola Pemerintahan Desa yang 

akuntabei, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, 
serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme; 

d. masuk kerja sesuai hari kerja dan jam kerja yang dibuktikan 
dengan daftar hadir; dan 

e. membantu Kepala Desa dalam : 
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1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; 

2. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat 
desa; 

3. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan 
gender; 

4. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh 
pemangku kepentingan di desa; 

5, Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa; 

6. Mengelola Keuangan dan Aset Desa; 

7. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan desa; 

8. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa; 

9. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa; 
10. Melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa; 
11. Memberdayakan 	masyarakat 	dan 	lembaga 

kemasyarakatan di desa; 
12. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan 

melestarikan lingkungan hidup; dan 

13. Memberikan informasi kepada masyarakat desa. 

Pasal 54 

Hari kerja, jam kerja dan daftar hadir sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 53 huruf d, diatur sebagai berikut : 

a. Hari kerja adalah hari kerja yang berlaku di Pemerintah 
Daerah Kabupaten, yaitu hari Senin sampai dengan hari 
Jum'at. 

b. Jam kerja adalah jam kerja yang berlaku di Pemerintah 
Daerah Kabupaten, yaitu 

1. hari Senin sampai dengan hari Kamis jam 07.00 WIB 
sampai dengan jam 15.15 WIB. 

2. hari Jum'at jam 06.30 WIB sampai dengan jam 11.00 WIB. 

c. Daftar hadir dilaporkan kepada Camat setiap bulan, paling 
lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya. 

Pasal 55 

Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 53 dikenai sanksi administratif berupa 
teguran lisan dan/atau teguran tertulis, pemberhentian 
sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. 

Bagian Ketiga 
Larangan 

Pasal 56 

Perangkat Desa dilarang : 

a. merugikan kepentingan umum; 
b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, 

anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; 
c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau 

kewajibannya; 
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d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau 
golongan masyarakat tertentu; 

e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat 
desa; 

f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, 
barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat 
mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan 
dilakukannya; 

g. menjadi pengurus partai politik; 

h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; 
i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan 

Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik 
Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan 
lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-
undangan; 

j. bekerja pada instansi pemerintah/swasta dengan jam kerja 
yang sama dengan jam kerja sebagai Perangkat Desa; 

k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pemilihan 
Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah dan/atau 
Pemilihan Kepala Desa; 

I. melanggar sumpah/janji jabatan; dan 

m. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja secara 
berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat 
dipertanggungj awabkan. 

Pasal 57 

Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 56 dikenai sanksi administratif berupa teguran 
tertulis, pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan 
pemberhentian. 

BAB VI 
PEMBERHENTIAN 

Bagian Kesatu 
Pemberhentian Sementara 

Pasal 58 

(1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa 
setelah berkonsultasi kepada Camat. 

(2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), karena : 

a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana 
korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana 
terhadap keamanan negara; 

b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana 
penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register 
perkara di pengadilan; 
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c. tertangkap tangan dan ditahan; dan 

d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 56. 

Pasal 59 

(1) Kepala Desa mengajukan permohonan konsultasi persetujuan 
pemberhentian sementara Perangkat Desa secara tertulis 
terhadap Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
58 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, kepada Camat 
sebagaimana Format 0-1 Lampiran Peraturan Bupati ini. 

(2) Camat memberikan persetujuan pemberhentian sementara 
Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling 
lama 7 (tujuh) hari setelah menerima pei 	mohonan konsultasi 
persetujuan pemberhentian sementara Perangkat Desa secara 
tertulis dari Kepala Desa, sebagaimana Format 0-2 Lampiran 
Peraturan Bupati ini. 

(3) Kepala Desa memberhentikan sementara Perangkat Desa yang 
bersangkutan setelah mendapat rekomendasi persetujuan 
pemberhentian sementara Perangkat Desa dari Camat yang 
ditetapkan dengan dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa, 
sebagaimana Format 0-3 dan Format 0-3.a Lampiran 
Peraturan Bupati ini. 

(4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari Camat tidak 
memberikan rekomendasi persetujuan pemberhentian 
sementara Perangkat Desa, maka dianggap menyetujui dan 
Kepala Desa memberhentikan sementara Perangkat Desa yang 
bersangkutan dengan dituangkan dalam Keputusan Kepala 
Desa, sebagaimana Format 0-4 dan Format 0-4.a Lampiran 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 60 

(1) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf d, dilakukan dengan 
cara : 

a. Kepala Desa memberikan teguran tertulis. 
b. teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, 

dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut 
dalam waktu masing-masing 14 (belas) hari dengan 
tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari, 
sebagaimana Format P-1, Format P-1.a dan Format P-
1.b Lampiran Peraturan Bupati ini. 

(2) Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak dilaksanakan, maka Kepala Desa mengajukan 
permohonan konsultasi persetujuan pemberhentian 
sementara Perangkat Desa yang bersangkutan secara tertulis 
kepada Camat, sebagaimana Format P-2 Lampiran Peraturan 
Bupati ini. 

(3) Camat memberikan rekomendasi persetujuan atau 
rekomendasi penolakan pemberhentian sementara Perangkat 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 
7 (tujuh) hari setelah menerima permohonan dari Kepala 
Desa. 
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(4) Pemberian rekomendasi persetujuan atau rekomendasi 
penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan 
kepada Kepala Desa setelah Camat melakukan klarifikasi. 

(5) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi  persetujuari 
pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), maka rekomendasi persetujuan 
pemberhentian sementara Perangkat Desa diberikan kepada 
Kepala Desa dengan tembusan dilaporkan kepada Bupati, 
sebagaimana Format P-3 Lampiran Peraturan Bupati ini. 

(6) Kepala Desa setelah menerima rekomendasi persetujuan 
pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), memberhentikan sementara 
Perangkat Desa yang bersangkutan dengan dituangkan dalam 
Keputusan Kepala Desa, sebagaimana Format P-4 dan Format 
P-4.a Lampiran Peraturan Bupati ini. 

(7) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari Camat tidak 
memberikan rekomendasi persetujuan, maka dianggap 
menyetujui dan Kepala Desa memberhentikan sementara 
Perangkat Desa yang bersangkutan dengan dituangkan dalam 
Keputusan Kepala Desa, sebagaimana Format P-5 dan Format 
P-5.a Lampiran Peraturan Bupati ini. 

(8) Rekomendasi penolakan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4), diberikan oleh Camat apabila permohonan yang 
diajukan Kepala Desa secara administrasi tidak lengkap 
dan/atau teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali secara 
berturut-turut belum dilakukan, sebagaimana Format P-6 
Lampiran Peraturan Bupati ini. 

Pasal 6 1 

Pemberhentian Sementara Perangkat Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), 
Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 60 ayat (6) dan ayat (7), 
dilaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 
7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. 

(1) Dalam hal Perangkat Desa diberhentikan sementara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), ayat (2) dan 
ayat (3), Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 60 ayat (6) dan 
ayat (7), maka untuk melaksanakan tugas Perangkat Desa 
yang bersangkutan Kepala Desa menunjuk Pelaksana Harian 
Perangkat Desa dari Perangkat Desa yang lain dengan Surat 
Perintah Tugas, sebagaimana Format Q Lampiran Peraturan 
Bupati ini. 

(2) Penunjukan Pelaksana Harian Perangkat Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), paling lama 5 (lima) hari sejak 
Perangkat Desa yang bersangkutan diberhentikan sementara. 

(3) Pelaksana Harian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), melaksanakan tugas sampai dengan Perangkat 
Desa yang diberhentikan sementara dinyatakan : 
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a. diputus terbukti atau tidak terbukti bersalah sebagai 
tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, 
dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara 
berdasarkan keputusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap; atau 

b. diputus terbukti atau tidak terbukti bersalah sebagai 
terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di 
pengadilan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap; atau 

c. diputus terbukti atau tidak terbukti bersalah tertangkap 
tangan dan ditahan berdasarkan keputusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau 

d. terbukti atau tidak terbukti melanggar larangan sesuai 
ketentuan perundang-undangan. 

Pasal 63 

(1) Dalam hal Perangkat Desa tidak melaksanakan kewajiban 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Kepala Desa 
memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan 
dapat dilanjutkan dengan teguran tertulis. 

(2) Apabila sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tidak dilaksanakan, dilakukan pemberhentian sementara 
dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. 

(3) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan 
tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari. 

(4) Apabila teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
tidak dilaksanakan, Kepala Desa memberikan teguran tertulis 
sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam waktu 
masing-masing 14 (belas) hari dengan tenggang waktu 
masing-masing 7 (tujuh) hari, sebagaimana Format R-1, 
Format R-1.a dan Format R-1.b Lampiran Peraturan Bupati 
ini. 

(5) Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
tidak dilaksanakan, maka Kepala Desa mengajukan 
permohonan konsultasi persetujuan pemberhentian 
sementara Perangkat Desa yang bersangkutan secara tertulis 
kepada Camat, sebagaimana Format R-2 Lampiran Peraturan 
Bupati ini. 

(6) Camat memberikan rekomendasi persetujuan atau 
rekomendasi penolakan pemberhentian sementara Perangkat 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling lama 
7 (tujuh) hari setelah menerima permohonan dari Kepala 
Desa. 

(7) Pemberian rekomendasi persetujuan atau rekomendasi 
penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diberikan 
kepada Kepala Desa setelah Camat melakukan klarifikasi. 
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(8) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi persetujuan 
pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6), maka rekomendasi persetujuan 
pemberhentian sementara Perangkat Desa diberikan kepada 
Kepala Desa dengan tembusan dilaporkan kepada Bupati, 
sebagaimana Format R-3 Lampiran Peraturan Bupati ini. 

(9) Kepala Desa setelah menerima rekomendasi persetujuan 
pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7), memberhentikan sementara 
Perangkat Desa yang bersangkutan dengan dituangkan dalam 
Keputusan Kepala Desa, sebagaimana Format R-4 dan Format 
R-4.a Lampiran Peraturan Bupati ini. 

(10) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari Camat tidak 
memberikan rekomendasi persetujuan pemberhentian 
sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (7), maka dianggap menyetujui dan Kepala Desa 
memberhentikan sementara Perangkat Desa yang 
bersangkutan dengan dituangkan dalam Keputusan Kepala 
Desa, sebagaimana Format R-5 dan Format R-5.a Lampiran 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 64 

Rekomendasi penoiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 
ayat (7), diberikan oleh Camat apabila permohonan konsultasi 
persetujuan pemberhentian sementara Perangkat Desa yang 
diajukan Kepala Desa secara administrasi tidak lengkap dan/atau 
teguran lisan dan teguran tertulis masing-masing sebanyak 3 
(tiga) kali secara berturut-turut belum dilakukan, sebagaimana 
Format S Lampiran Peraturan Bupati ini. 

Pasal 65 

Pemberhentian Sementara Perangkat Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 63 ayat (9) dan ayat (10), dilaporkan 
kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah 
ditetapkan, 

Pasal 66 

(1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), 
Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4), apabila diputus terbukti 
bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan 
diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya, yang 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah melakukan 
konsultasi tertulis dengan Camat, sebagaimana Format T-1, 
Format T-1.a, Format T-1.b dan Format T-1.c Lampiran 
Peraturan Bupati ini. 



-33- 

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), 
Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4), apabila diputus bebas atau 
tidak terbukti bersaiah berdasarkan putusan pengadiian yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka yang 
bersangkutan dikembalikan pada jabatan semula yang 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah melakukan 
konsultasi tertulis dengan Camat, sebagaimana Format T-2, 
Format T-2.a, Format T-2.b dan Format T-2.c Lampiran 
Peraturan Bupati ini, 

Pasal 67 

(1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 60 ayat (6) dan ayat (7), apabila 
terbukti melanggar larangan sebagai Perangkat Desa maka 
yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat dari 
jabatannya, setelah melakukan konsultasi tertulis dengan 
Camat, sebagaimana Format U-1, Format U-1.a, Format U-1.b 
dan Format U-1.c Lampiran Peraturan Bupati ini. 

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 60 ayat (6) dan ayat (7), apabila tidak 
terbukti melanggar larangan sebagai Perangkat Desa 
dikembalikan pada jabatan semula yang ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala Desa setelah melakukan konsultasi tertulis 
dengan Camat, sebagaimana Format U-2, Format U-2.a, 
Format U-2.b dan Format U-2.c Lampiran Peraturan Bupati 
ini. 

(3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 63 ayat (9) dan ayat (10), apabila 
terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat 
Desa maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan 
hormat dari jabatannya, setelah melakukan konsultasi tertulis 
dengan Camat, sebagaimana Format U-3, Format U-3.a, 
Format U-3.b dan Format U-3.c Lampiran Peraturan Bupati 
ini. 

(4) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 63 ayat (9) dan ayat (10), apabila tidak 
terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat 
Desa dikembalikan pada jabatan semula yang ditetapkan 
dengan Keputusan Kepala Desa setelah melakukan konsultasi 
tertulis dengan Camat, sebagaimana Format U-4, Format U-
4.a, Format U-4.b dan Format U-4,c Lampiran Peraturan 
Bupati ini. 

Bagian Kedua 
Pemberhentian 

Pasal 68 

(1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah 
berkonsultasi kepada Camat. 

(2) Perangkat Desa berhenti karena : 
a. meninggal dunia; 
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b. permintaan sendiri; dan 

c. diberhentikan. 

(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (2) huruf c karena : 
a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; 

b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan 
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap; 

c. berhalangan tetap; 

d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; 
dan 

e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa. 

(4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a, huruf b dan ayat (3) huruf a, tanpa 
berkonsuitasi dengan Camat. 

Pasal 69 

(1) Pemberhentian Sementara Perangkat Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67 dan Pemberhentian 
Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 
ayat (2), dilaporkan kepada Bupati 	Camat paling 
lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan. 

(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 
ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a, diberhentikan dengan 
hormat dan memperoleh penghargaan purna bhakti. 

(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 
ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, diberhentikan dengan 
hormat dan tidak memperoleh penghargaan purna bhakti. 

(4) Dalam hal Perangkat Desa diberhentikan tidak dengan hormat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), Pasal 67 ayat 
(1) dan ayat (3) dan Pasal 68 ayat (3) huruf b, huruf d dan 
huruf e, tidak memperoleh penghargaan purna bhakti. 

BAB VII 
KEKOSONGAN JABATAN 

Pasal 70 

Kekosongan jabatan Perangkat Desa dikarenakan terdapat 
Perangkat Desa yang 

a. meninggal dunia; 
b. mengundurkan diri; 
c. habis masa jabatan atau telah berusia 60 (enam puluh) 

tahun; dan 

d. diberhentikan. 

Pasal 71 

(1) Apabila terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka 
tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh 
Pelaksana Tugas dari Perangkat Desa yang lain. 
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(2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas 
yang tembusannya dilaporkan kepada Bupati melalui Camat 
paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 
penugasan, sebagaimana Format V-1 Lampiran Peraturan 
Bupati ini. 

(3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 2 (dua) bulan 
sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti. 

(4) Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), dapat dilakukan dengan cara : 
a. mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan 

Pemerintah Desa; dan/atau; 

b. penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa. 

(5) Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4), dikonsultasikan dengan Camat. 

(6) Permohonan konsultasi pengisian Perangkat Desa, diajukan 
oleh Kepala Desa secara tertulis kepada Camat sebelum 
dilakukan proses pengisian Perangkat Desa, sebagaimana 
Format V-2 Lampiran Peraturan Bupati ini. 

(7) Konsultasi pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6) diberikan Camat berupa persetujuan dan/atau 
penolakan, sebagaimana Format V-3 dan Format V-3.a 
Lampiran Peraturan Bupati ini. 

Pasal 72 

(1) Apabila pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 71 ayat (3), tidak dapat dilaksanakan karena 
kemampuan keuangan desa belum memungkinkan, maka 
pengisian wajib dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun 
sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti. 

(2) Apabila kekosongan jabatan Perangkat Desa dikarenakan 
berakhir masa jabatannya atau usia telah genap 
60 (enam puluh) tahun, pengisian Perangkat Desa dapat 
dilakukan 4 (empat) bulan sebelum masa jabatan Perangkat 
Desa yang bersangkutan berakhir. 

Pasal 73 

Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Perangkat Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan masih ada Perangkat 
Desa yang belum berakhir masa jabatannya yang tidak 
ditetapkan dalam jabatan sesuai Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Pemerintah Desa, maka pengisian kekosongan jabatan 
Perangkat Desa wajib dilakukan dengan cara mutasi. 

BAB VIII 
UNSUR STAF PERANGKAT DESA 

Pasal 74 

(1) Kepala Desa dapat mengangkat Unsur Staf Perangkat Desa. 
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(2) Unsur Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), bukan berkedudukan sebagai Perangkat Desa. 

(3) Unsur Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kamituwo 
dan Kepala Seksi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan 
keuangan desa. 

Pasal 75 

(1) Dalam pengangkatan Unsur Staf Perangkat Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 74, Kepala Desa dapat memperhatikan 
aspirasi BPD. 

(2) Pengangkatan Unsur Staf Perangkat Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Surat Perintah 
Tugas yang dibuat setiap tahun, sebagaimana Format W-1 
Lampiran Peraturan Bupati ini. 

(3) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilampiri dengan Surat Perjanjian Kerja, sebagaimana 
Format W-2 Lampiran Peraturan Bupati ini. 

(4) Unsur Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), berhak menerima honorarium yang besarnya 
disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa. 

BAB IX 
PENINGKATAN KAPASITAS 

Pasal 76 

(1) Perangkat Desa yang telah dilantik wajib mengikuti 
peningkatan kapasitas melalui kegiatan pelatihan awal masa 
tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. 

(2) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib 
melaksanakan pelatihan awal masa tugas Perangkat Desa, 
paling lama 1 (satu) tahun sejak Perangkat Desa yang 
bersangkutan dilantik. 

(3) Pelatihan awal masa tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), dianggarkan dalam APB Desa. 

(4) Pelaksanaan pelatihan awal masa tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan bersama-sama 
dengan desa lain dalam 1 (satu) kecamatan atau dengan desa 
lain antar kecamatan. 

(5) Selain pelatihan awal masa tugas Perangkat Desa yang telah 
dilantik dapat mengikuti program-program pelatihan yang 
dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah 
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten. 
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BAB X 
IZIN ATAU CUTI 

Bagian Kesatu 
Izin 

Pasal 77 

(1) Perangkat Desa dapat mengajukan izin, apabila : 

a. sakit; dan 

b. sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan. 

(2) izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada 
Kepala Desa. 

(3) Dalam hal izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
lebih dari 2 (dua) hari, dilampiri surat keterangan dari dokter. 

(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling lama 
2 (dua) hari. 

Bagian Kedua 
Cuti 

Pasal 78 

(1) Perangkat Desa dapat mengajukan cuti, apabila 

a. menunaikan ibadah haji dan/atau umroh; 
b. melahirkan; dan 

c. sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan. 

(2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada 
Kepala Desa dengan tembusan disampaikan kepada Camat. 

(3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling 
lama 12 (dua belas) hari. 

(4) Dalam hal terdapat Perangkat Desa yang mengajukan cuti 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menunjuk 
Pelaksana Harian dari Perangkat Desa yang lain. 

(5) Penunjukan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4), dikecualikan untuk jabatan Staf. 

(6) Dalam hal terdapat Perangkat Desa yang mengajukan izin 
sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a 
lebih dari 14 (empat belas) hari, harus mengajukan cuti sakit. 

BAB XI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 79 

(1) Tahapan Pengisian Perangkat Desa yang sudah dilaksanakan 
sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini tetap diakui 
keabsahannya. 

(2) Tahapan Pengisian Perangkat Desa yang beium dilaksanakan, 
berpedoman pada Peraturan Bupati ini. 
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BAB XII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasa180 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 
Ponorogo Nomor 70 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2017 
tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo 
Tahun 2018 Nomor 70) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 125 
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 
Ponorogo Nomor 70 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2017 
tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo 
Tahun 2020 Nomor 125), dicabut dan dinyataka_n tidak berlaku. 

Pasal 81 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kabupaten Ponorogo. 

Ditetapkan di Ponorogo 

pada tanggal 9 Desember 2021 

BUPATI PONOROGO, 

TTD. 

H. SUGIRI SANCOKO 

Diundangkan di Ponorogo 

pada tanggal 09-12-2021 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PONOROGO, 

TTD. 

AGUS PRAMONO 

pRRITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHT TN 9n91 NnMOR 197. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BA IAN HUKUM 
SEKRET IAT DAERAH 

SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.  
NIP. 19680605 199303 1 003 



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO 

NOMOR : 127 TAHUN 2021 

TANGGAL : 09 DESEMBER 2021 

DAFTAR FORMAT 
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 3 TAHUN 2017 
TENTANG PERANGKAT DESA  

NO URAIAN FORMAT 
PASAL
/ A T7 A li,l 
krilr1.1) 

1. Tata Naskah Dinas Panitia Pengisian Perangkat 
Desa 

A 19 

2. Pengumunan Pendaftaran Bakal Calon Perang- 
kat Desa 

B 21 (1) 

3. Pengumunan Tahap Kedua Pendaftaran Bakal 
Calon Perangkat Desa 

C - 1 22 (2) 

4. Pengumunan Tahap Ketiga Pendaftaran Bakal 
Calon Perangkat Desa 

C - 2 22 (4) 

5. Berita 	Acara 	Penutupan 	Pendaftaran 	Bakal 
Calon Perangkat Desa 

C - 3 22 (6) 

6. Berita 	Acara 	Penutupan 	Pendaftaran 	Bakal 
Calon Perangkat Desa Tahap Kedua 

C - 3.a 22 (6) 

7. Berita Acara 	Penutupan 	Pendaftaran 	Bakal 
Calon Perangkat Desa Tahap Ketiga 

C - 3.b 22 (6) 

8. Daftar Riwayat Hidup D - 1 23 (2) a 

9. Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang 
Tk/1",-.1-..-, 	"G",,,-, 
IVIC:11161 .1-./ 	<::L 

D - 2 23 (2) f 

10. Surat 	Pernyataan 	Memegang 	Teguh 	dan 
Mengamalkan 	Pancasila, 	Melaksanakan 
Undang-Undang 	Dasar 	Negara 	Republik 
Indonesia Tahun 1945, Mexnpertaliankan dan 
Memelihara 	Keutuhan 	Negara 	Kesatuan 
Republik Indonesia dan Bhineka TunQQal Ika 

D - 3 23 (2) g 

11. Surat Pernyataan Mampu Mengoperasionalkan 
Komputer 

D - 4 23 (2) 1 

12. Surat Pernyataan tidak terikat dan/atau bekerja 
pada instansi pemerintah/swasta dengan jam 
kerja yang sama dengan jam kerja sebagai 
Perangkat Desa 

D - 5 23 (2) m 

13. Surat Pernyataan Bersedia Bertempat Tinggal di 
Desa 	 setelah 	menjadi 
Perangkat Desa 

D - 6 23 (2) q 

14. Surat Pernyataan Bersedia Bertempat Tinggal di n - 7 23 (2) r 
Dukuh  	setelah 	menjadi 
Kamiti"0 

15. Surat 	Pernyataan 	Tidak 	Sedang 	Menjalani 
Pidana Penjara 

D - 8 23 (2) s 

16. Berita Acara Penelitian 	Berkas Bakal Calon 
Perangkat Desa 

E 25 (3) 
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NO URAIAN FORMAT 
PASAL 

 
(AYAT) 

17. Ceklis Penelitian Berkas Bakal Calon Perangkat 
Desa 

E - 1 25 (3) 

18. Laporan Hasil Tahapan Penjaringan Bakal Calon 
Perangkat Desa 

F - 1 26 (1) 

19. Konsultasi 	Hasil 	Penjaringan 	Bakal 	Calon 
Perangkat Desa 

F - 2 26 (2) 

20. Rekomendasi 	Penjaringan 	Bakal 	Calon 
Perangkat Desa 

F - 3 26 (5) 

21. Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa 
tentang Penetapan Calon Perangkat Desa 

F - 4 26 (9) 

22. Pengumuman Pendaftaran Ulang Bakal Calon 
Perangkat Desa 

G - 1 27 (4) 

23. Berita Acara Penutupan 	Pendaft—an 	Ulang 
Bakal Calon Perangkat Desa 

("- - 2 27 (5) 

24. Berita 	Acara 	Penelitian 	Berkas 	Penjaringan 
Ulang Bakal Calon Perangkat Desa 

G - 3 27 (6) 

25. Ceklis 	Penelitian 	Berkas 	Penjaringan 	Ulang 
Bakal Calon Perangkat Desa 

Ci-  - 3.a 27 (6) 

26. Laporan Hasii Penjaringan Uiang Bakai Calon 
Perangkat Desa 

ri - 1 28 (1) 

27. Konsultasi Hasil Penjaringan Ulang Bakal Calon 
Perangkat Desa 

H - 2 28 (2) 

28. Rekomendasi Penjaringan Uiang Bakai Calon 
Perang-kat Desa 

H - 3 28 (5) 

29. Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa 
tentang Penetapan Calon Perangkat Desa 

I 29 (4) 

30. Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa 
tentang Pembentukan Tim Pembuat Soal Ujian 

J 32 (7) 

31. Berita Acara Pelaksanaan Ujian Calon Perangkat 
Desa 

K - 1 37 (3) 

32. Berita Acara Hasil Ujian Calon Perangkat Desa K - 2 37 (8) 

33. Berita Acara Pelaksanaan Ujian Ulang Calon 
Perangkat Desa 

L 38 (5) 

34. Berita Acara Hasil Ujian Ulang Calon Perangkat 
Desa 

M 39 (5) 

35. Laporan Hasii Ujian 	Calon Perangkat Desa 
dan/atau Hasil Ujian Ulang Calon Perangkat 
Desa 

N - 1 40 (1) 

36. Permohonan Rekomendasi Persetujuan Peng- 
angkatan Perangkat Desa 

N - 2 40 (2) 

37. Rekomendasi Persetujuan Pengangkatan Perang- 
kat Desa 

N - 3 40 (3) 

38. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan N - 4 40 (5) 
Perangkat Desa (dengan persetujuan Camat) 

39. Petikan 	Keputusan 	Kepala 	Desa 	tentang 
Pengangkatan 	Perangkat 	Desa 	(dengan 
persetujuan Camat) 

N - 4.a 40 (5) 
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NO URAIAN FORMAT 
PASAL 

 
(AYAT) 

40 (6) 40. Keputusaan Kepala Desa tentang Pengangkatan 
Perangkat Desa (tanpa persetujuan Camat) 

N - 5 

41. Petikan 	Keputusaan 	Kepala 	Desa 	tentang 
Pengangkatan 	Perangkat 	Desa 	(tanpa 
persetujuan Camat) 

N - 5.a 40 (6) 

42. Permohonan Konsultasi Persetujuan Pember- 
hentian Sementara Perangkat Desa 

0 - 1 59 (1) 

43. Rekomendasi 	Persetujuan 	Pemberhentian 
Sementara Perangkat Desa 

0 - 2 59 (2) 

44. Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian 
Sementara Perangkat Desa (dengan persetujuan 
Camat) 

0 - 3 59 (3) 

45. Petikan 	Keputusan 	Kepala 	Desa 	tentang 
Pemberhentian 	Sementara 	Perangkat 	Desa 
(dengan persetujuan Camat) 

0 - 3.a i 	59 (3) 

46. Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian 
Sementara Perangkat Desa (tanpa persetujuan 
Camat)) 

0 - 4 59 (4) 

47. Petikan 	Keputusan 	Kepala 	Desa 	tentang 
Pemberhentian 	Sementara 	Perangkat 	Desa 
(tanpa persetujuan Camat)) 

0 - 4.a 60 (4) 

48. Teguran P - 1 60 (1) b 
49. Teguran Keclua P - 1.a 60 (1) b 

50. Teguran Ketiga P - 1.b 60 (1) b 
51. Permohonan Konsultasi Persetujuan Pember- 

hentian Sementara Perangkat Desa 
P - 2 60 (2) 

52. Rekomendasi 	Persetujuan 	Pemberhentian 
Sementara Perangkat Desa 

P - 3 60 (5) 

53. Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian 
Sementara Perangkat Desa (dengan persetujuan 
Camat) 

P - 4 60 (6) 

54. Petikan 	Keputusan 	Kepala 	Desa 	tentang 
Pemberhentian 	Sementara 	Perangkat 	Desa 
(dengan persetujuan Camat) 

P - 4.a 60 (6) 

55. Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian 
Sementara Perangkat Desa (tanpa persetujuan 
Camat) 

P - 5 60 (7) 

56. Petikan 	Keputusan 	Kepala 	Desa 	tentang 
Pemberhentian 	Sementara 	Perangkat 	Desa 
(tanpa persetujuan Camat) 

P - 5.a 60 (7) 

57, Rekomendasi 	Penolakan 	Pemberhentian 
Sementara Perangkat Desa 

P - 6 60 (8) 

58. Surat Perintah Tugas sebagai Pelaksana Harian Q 62 (1) 
59. Teguran R - 1 63 (4) 
60. Teguran Kedua R - 1.a 63 (4) 
61. Teguran Ketiga R - 1.b 63 (4) 
62. Permohonan Konsultasi Persetujuan Pember- 

hentian Sementara Perangkat Desa 
R - 2 63 (5) 
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NO URAIAN FORMAT 
PASAL 

 
(AYAT) 

63 (8) 63. Rekomendasi 	Persetujuan 	Pemberhentian 
Sementara Perangkat Desa 

R - 3 

64. Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian 
Sementara Perangkat Desa (dengan persetujuan 
Camat) 

R - 4 63 (9) 

65. Petikan 	Keputusan 	Kepala 	Desa 	tentang 
Pemberhentian 	Sementara 	Perangkat 	Desa 
(dengan persetujuan Camat) 

R - 4.a 63 (9) 

66. Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian 
Sementara Perangkat Desa (tanpa persetujuan 
Camat) 

R - 5 63 (10) 

67. Petikan 	Keputusan 	Kepala 	Desa 	tentang 
Pemberhentian 	Sementara 	Perangkat 	Desa 
(tanpa persetujuan Camat) 

R - 5.a 63 (10) 

68. Rekomendasi 	Penolakan 	Pemberhentian 
Sementara Perangkat Desa 

S 64 

69. Pengajuan 	Konsultasi 	Persetujuan 	Pember- 
hentian Perangkat Desa 

T- 1 66 (1) 

70. Rekomendasi 	Persetujuan 	Pemberhentian 
Perangkat Desa 

T- 1.a 66 (1) 

71. Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian 
Perangkat Desa (dengan persetujuan Camat) 

T- 1.b 66 (1) 

72. Petikan 	Keputusan 	Kepala 	Desa 	tentang 
Pemberhentian 	Perangkat 	Desa 	(dengan 
persetujuan Camat) 

T- 1.c 66 (1) 

73. Permohonan 	Konsultasi 	Persetujuan 	Peng- 
angkatan Kembali Perangkat Desa 

T- 2 66 (2) 

74. Rekomendasi Persetujuan Pengangkatan Kem- 
bali Perangkat Desa 

T- 2.a 66 (2) 

75. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan 
Kembali Perangkat Desa (dengan persetujuan 
Camat) 

T- 2.b 66 (2) 

76. Petikan 	Keputusan 	Kepala 	Desa 	tentang 
Pengangkatan Kembali Perangkat Desa (dengan 
persetujuan Camat) 

T- 2.c 66 (2) 

'7'7 i 	i 	. r),-...--.  
 l  - 1 1

7   k 1) 

	

-1, -- .-....-. 	
U 
„

11 

	

1. L•111.11J111_./11C111 	 Konsultasi 	3
l.1 sl.tuj 

Pemberhentian Perangkat Desa 

78. Rekomendasi 	Persetujuan 	Pemberhentian 
Perangkat Desa 

U - 1.a 67 (1) 

79. Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian 
Perangkat Desa (dengan persetujuan Camat) 

U - 1.b 67 (1) 

80. Petikan 	Keputusan 	Kepala 	Desa 	tentang 
Pemberhentian 	Perangkat 	Desa 	(dengan 
persetujuan Camat) 

U - 1.c 67 (1) 

81. Permohonan 	Konsultasi 	Persetujuan 
Pengangkatan kembali Perangkat Desa 

U - 2 67 (2) 
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NO URAIAN FORMAT 
PASAL 

 
(AYAT) 

67 (2) 82. Rekomendasi 	Persetujuan 	Pengangkatan 
kembali Perangkat Desa 

U - 2.a_ 

83. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan 
Kembali Perangkat Desa (dengan persetujuan 
Camat) 

U - 2.b 67 (2) 

84. Petikan 	Keputusan 	Kepala 	Desa 	tentang 
Pengangkatan Kembali Perangkat Desa (dengan 
persetujuan Camat) 

U - 2 .c 67 (2) 

85. Permohonan 	Konsultasi 	Persetujuan 
Pemberhentian Perangkat Desa 

U - 3 67 (3) 

86. Rekomendasi 	Persetujuan 	Pemberhentian 
Perangkat Desa 

U - 3.a 67 (3) 

87. Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian 
Perangkat Desa (dengan persetujuan Camat) 

U - 3.b 67 (3) 

88. Petikan 	Keputusan 	Kepala 	Desa 	tentang 
Pemberhentian 	Perangkat 	Desa 	(dengan 
persetujuan Camat) 

U - 3.c 67 (3) 

89. Permohonan 	Konsultasi 	Persetujuan 
Pengangkatan kembali Perangkat Desa 

U - 4 i 	67 (4) 

90. Rekomendasi 	Persetujuan 	Pengangkatan 
kembali Perangkat Desa 

U - 4.a 67 (4) 

91. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan 
Kembali Perangkat Desa (dengan persetujuan 
,,...",..,_, 
1.-c1.111cLI) 

U - 4.b 67 (4) 

92. Petikan 	Keputusan 	Kepala 	Desa 	tentang 
Pengangkatan Kembali Perangkat Desa (dengan 
persetujuan Camat) 

U - 4.c 67 (4) 

93. Surat Perintah Tugas (sebagai Pelaksana Tugas) V - 1 71 (2) 

04. Permohonan 	Konsultasi 	Pengisian 	Perangkat  i 
Desa 

V - 9 71 R 

95. Rekomendasi persetujuan Pengisian Perangkat 
Desa 

V - 3 71 (7) 

96. Rekomendasi penolakan Pengisian Perangkat 
Desa 

V - 3.a 71 (7) 

97. Surat Perintah Tugas (Unsur Staf Perangkat 
Desa) 

W - 1 75 (2) 

98. Surat Perjanjian Kerja (Unsur Staf Perangkat 
Desa) 

W - 2 75 (3) 

Saiinan sesuai dengan asiinya 

KEPALA B IAN HUKUM 
SEKRET IAT DAERAH 

BUPATI PONOROGO, 

TTD. 

H. SUGIRI SANCOKO 

SOF,GRNG RAKOSO, R.H., M_H_  
NIP. 19680605 199303 1 003 
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