
MENTERIDALAMNEGERI

REPUBLIKINDONESIA

PERATURANMENTERIDALAMNEGERIREPUBLIKINDONESIA

NOMOR67TAHUN2017

TENTANG

PERUBAHANATASPERATURANMENTERIDALAMNEGERI

NOMOR83TAHUN2015TENTANG

PENGANGKATANDANPEMBERHENTIANPERANGKATDESA

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

MENTERIDALAMNEGERIREPUBLIKINDONESIA,

Menimbang:a. bahwauntukmelaksanakanPutusanMahkamahKonstitusidalam

perkaraNomor128/PUU-XIII/2015,ketentuanPasal50hurufc

Undang-UndangNomor6Tahun2014tentangDesadinyatakan

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyaikekuatan hukum

mengikatsehinggaberimplikasihukum dalam pengangkatandan

pemberhentianPerangkatDesa;

b. bahwaketentuandalam PeraturanMenteriDalam NegeriNomor83

Tahun2015tentangPengangkatandanPemberhentianPerangkat

Desamasihterdapatkekurangandanbelum dapatmenampung

kebutuhanyangterjadidalam pengangkatandanpemberhentian

PerangkatDesa;

c. bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksuddalamhuruf

adanhurufb,perlumenetapkanperaturanMenteriDalam Negeri

tentangPerubahanatasPeraturanMenteriDalamNegeriNomor83

Tahun2015tentangPengangkatandanPemberhentianPerangkat

Desa;
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Mengingat :1. Undang-Undang Nomor1 Tahun 1946 tentang Peraturan

HukumPidana;

2. Undang-UndangNomor39Tahun2008tentangKementerian

Negara(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2008

Nomor166,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia

Nomor4916);

3. Undang-UndangNomor6Tahun2014tentangDesa(Lembaran

NegaraRepublikIndonesiaTahun2014Nomor7,Tambahan

LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5495);

4. PeraturanPemerintahNomor43Tahun2014tentangPeraturan

PelaksanaanUndang-UndangNomor6Tahun2014tentang

Desa(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014Nomor

123,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor

5539)sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPemerintah

Nomor47Tahun2015tentangPerubahanatasPeraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

PelaksanaanUndang-UndangNomor6Tahun2014tentang

Desa(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2015Nomor

157,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor

5717);

5. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor83Tahun2015tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian PerangkatDesa (Berita

NegaraRepublikIndonesiaTahun2016Nomor5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN MENTERIDALAM NEGERITENTANG PERUBAHAN

ATASPERATURANMENTERIDALAM NEGERINOMOR83TAHUN

2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

PERANGKATDESA.

PasalI

Beberapaketentuandalam PeratuanMenteriDalam NegeriNomor

83Tahun2015tentangPengangkatandanPemberhentianPerangkat
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Desa(BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun2016Nomor5),

diubahsebagiberikut:

1.KetentuanPasal1diubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut:

Pasal1

1.Camatatausebutanlainadalahpemimpinkecamatanyang

beradadibawahdanbertanggungjawabkepadabupati/walikota

melaluisekretarisdaerah.

2.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahandankepentinganmasyarakatsetempatdalam

sistempemerintahanNegaraKesatuanRepublikIndonesia.

3.PemerintahDesaadalahkepalaDesaatauyangdisebutdengan

namalaindibantuperangkatDesasebagaiunsurpenyelenggara

pemerintahanDesa.

4.KepalaDesaatausebutanlainadalahpejabatpemerintahDesa

yang mempunyaiwewenang,tugas dan kewajiban untuk

menyelenggarakanrumahtanggaDesanyadanmelaksanakan

tugasdaripemerintahdanpemerintahdaerah.

5.PerangkatDesaadalahunsurstafyangmembantukepalaDesa

dalam penyusunankebijakandankoordinasiyangdiwadahi

dalamsekretariatDesa,danunsurpendukungtugaskepalaDesa

dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahidalam bentuk

pelaksanateknisdanunsurkewilayahan.

6.Hariadalahharikerja.

7.PutusanPengadilanadalahpernyataanhakim yangdiucapkan

dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa

pemidanaanataubebasataulepasdarisegalatuntutanhukum.

8.Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau

keadaannyaberdasarkanbuktipermulaanpatutdidugasebagai

pelakutindakpidana.

9.Terdakwaadalahseorangtersangkayangdituntut,diperiksadan

diadilidipengadilan.

10.Terpidanaadalahseorangyangdipidanaberdasarkanputusan

pengadilanyangtelahmemperolehkekuatanhukumtetap.

2.Ketentuanayat(2)hurufcPasal2diubah,sehingga berbunyi

sebagaiberikut:



-4-

Pasal2

(1)PerangkatDesadiangkatolehkepalaDesadariwargaDesayang

telahmemenuhipersyaratanumumdankhusus.

(2)Persyaratanumumsebagaimanadimaksudpadaayat(1)adalah

sebagaiberikut:

a.berpendidikanpalingrendahsekolahmenengahumumatau

yangsederajat;

b.berusia20(duapuluh)tahunsampaidengan42(empat

puluhdua)tahun;

c.dihapus;

d.memenuhikelengkapanpersyaratanadministrasi.

(3)Persyaratankhusussebagaimanadimaksudpadaayat(1)yaitu

persyaratanyangbersifatkhususdenganmemperhatikanhak

asalusuldannilaisosialbudayamasyarakatsetempatdan

syaratlainnya.

(4)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat(3)

ditetapkandalamperaturandaerah.

3.KetentuanPasal3diubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut:

Pasal3

Kelengkapan persyaratan administrasisebagaimana dimaksud

dalamPasal2ayat(2)hurufdterdiriatas:

a.KartuTandaPendudukatausuratketerangantandapenduduk;

b.suratpernyataanbertakwakepadaTuhanYangMahaEsayang

dibuatolehyangbersangkutandiataskertasbermaterai;

c.suratpernyataanmemegangteguhdanmengamalkanPancasila,

Undang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesiaTahun1945,

mempertahankandanmemeliharakeutuhanNegaraKesatuan

RepublikIndonesiadanBhinnekaTunggalIka,yangdibuatoleh

yangbersangkutandiataskertassegelataubermateraicukup;

d.ijazah pendidikan daritingkatdasarsampaidengan ijazah

terakhiryangdilegalisasiolehpejabatberwenangatausurat

pernyataandaripejabatyangberwenang;

e.aktekelahiranatausuratketerangankenallahir;

f. suratketeranganberbadansehatdaripuskesmasatauaparat
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kesehatanyangberwenang;dan

g.suratpermohonanmenjadiperangkatDesayangdibuatoleh

yangbersangkutandiataskertassegelataubermateraicukup

bagiperangkatDesayangdiprosesmelaluipenjaringandan

penyaringan.

4.Ketentuanayat(3)hurufbPasal5diubah,sehinggaberbunyi

sebagaiberikut:

Pasal5

(1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah

berkonsultasidengancamat.

(2)PerangkatDesaberhentikarena:

a.meninggaldunia;

b.permintaansendiri;dan

c.diberhentikan.

(3)PerangkatDesadiberhentikansebagaimanadimaksud pada

ayat(2)hurufckarena:

a.usiatelahgenap60(enampuluh)tahun;

b.dinyatakan sebagaiterpidana yang diancam dengan

pidanapenjarapalingsingkat5(lima)tahunberdasarkan

putusan pengadilan yang telah mempunyaikekuatan

hukumtetap;

c.berhalangantetap;

d.tidaklagimemenuhipersyaratansebagaiperangkatDesa;

dan

e.melanggarlarangansebagaiperangkatDesa.

(4)PemberhentianperangkatDesasebagaimanadimaksudpada

ayat(2)hurufa,danhurufb,ditetapkandengankeputusan

kepalaDesadandisampaikankepadacamatatausebutanlain

palinglambat14(empatbelas)harisetelahditetapkan.

(5)PemberhentianperangkatDesasebagaimanadimaksudpada

ayat(2)hurufcdikonsultasikanterlebihdahulukepadacamat

atausebutanlain.

(6)Rekomendasitertuliscamatatausebutanlainsebagaimana

dimaksudayat(5)didasarkanpadapersyaratanpemberhentian

perangkatDesa.
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5.Ketentuanayat(2)Pasal6diubah,sehinggaberbunyisebagai

berikut:

Pasal6

(1) PerangkatDesadiberhentikansementaraolehkepalaDesa

setelahberkonsultasidengancamat.

(2) Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana

dimaksudpadaayat(1)karena:

a.ditetapkansebagaitersangkadalam tindakpidanakorupsi,

terorisme,makar,dan atau tindak pidana terhadap

keamanannegara;

b.dinyatakansebagaiterdakwayangdiancam denganpidana

penjarapalingsingkat5(lima)tahunberdasarkanregister

perkaradipengadilan;

c.tertangkaptangandanditahan;dan

d.melanggarlarangansebagaiperangkatDesayangdiatur

sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

(3) PerangkatDesayangdiberhentikansementarasebagaimana

dimaksudpadaayat(2)hurufa,hurufb,danhurufcdiputus

bebasatautidakterbuktibersalahberdasarkankeputusan

pengadilanyangtelahmemperolehkekuatanhukum tetap,

dikembalikankepadajabatansemula.

6.KetentuanPasal7diubahdanditambah2(dua)ayatbaruyakniayat

(4)danayat(5),sehinggaberbunyisebagaiberikut:

Pasal7

(1)Dalam halterjadikekosonganjabatanperangkatDesamaka

tugasperangkatDesayangkosongdilaksanakanolehpelaksana

tugasyangdirangkapolehperangkatDesalainyangtersedia.

(2)Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkanolehkepalaDesadengansuratperintahtugasyang

tembusannya disampaikan kepada bupati/walikota melalui

camatpalinglambat7(tujuh)hariterhitungsejaktanggal

penugasan.

(3)PengisianjabatanperangkatDesayangkosongpalinglambat2
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(dua)bulansejakperangkatDesayangbersangkutanberhenti.

(4)PengisianjabatanperangkatDesasebagaimanadimaksudpada

ayat(3)dapatdilakukandengancara:

a.mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan

pemerintahDesa;

b.penjaringandanpenyaringancalonperangkatDesa.

(5)PengisianperangkatDesasebagaimanadimaksudpadaayat(4)

dikonsultasikandengancamat.

7.KetentuanPasal10diubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut:

Pasal10

(1)SelainpenghasilantetapperangkatDesamenerimajaminan

kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan

penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan

memperhatikanmasakerjadanjabatanperangkatDesa.

(2)Jaminankesehatansebagaimanadimaksudpadaayat(1)sesuai

denganketentuanperaturanperundang-undangan.

8.DiantaraPasal10danPasal11disisipkan1(satu)PasalyaituPasal

10Ayangberbunyisebagaiberikut:

Pasal10A

(1)PegawaiNegeriSipilyangterpilihdandiangkatmenjadiperangkat

Desa,yangbersangkutandibebaskansementaradarijabatannya

selamamenjadiperangkatDesatanpakehilanganhaknyasebagai

PegawaiNegeriSipil.

(2)PegawaiNegeriSipilyangterpilihdandiangkatmenjadiperangkat

Desasebagaimanadimaksudpadaayat(1)berhakmenerima

haknyasebagaiPegawaiNegeriSipil,mendapatkantunjangan

perangkatDesadanpendapatanlainnyayangsahyangbersumber

dariAnggaranPendapatandanBelanjaDesa.

9. KetentuanPasal12diubahdanditambah1(satu)ayatyakniayat(2)

sehinggaberbunyisebagaiberikut:
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Pasal12

(1)PerangkatDesayangdiangkatsebelumditetapkannyaPeraturan

Menteriinitetap melaksanakan tugassampaihabismasa

tugasnyaberdasarkansuratkeputusanpengangkatannya.

(2)PerangkatDesasebagaimanadimaksudpadaayat(1)yang

diangkatsecaraperiodisasiyangtelahhabismasatugasnyadan

berusiakurangdari60(enam puluh)tahundiangkatsampai

denganusia60(enampuluh)tahun.

PasalII

PeraturanMenteriinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.

Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkanpengundangan

PeraturanMenteriinidenganpenempatannyadalam BeritaNegara

RepublikIndonesia.

DitetapkandiJakarta

padatanggal2Agustus2017

MENTERIDALAMNEGERI

REPUBLIKINDONESIA,

ttd

TJAHJOKUMOLO

DiundangkandiJakarta

padatanggal

DIREKTURJENDERAL

PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIANHUKUMDANHAKASASIMANUSIA

REPUBLIKINDONESIA,



-9-

WIDODOEKATJAHJANA

BERITANEGARAREPUBLIKINDONESIATAHUN NOMOR


