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PROVIilsI AIILAWESI TEITG/UI ,.,.,

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR.qI,TAHUN 2OL7

TENTAI.IG

PERANGKAT DESA

DENGAN RAHI\{AT TUHAN YANG I{AHA EsA
BUPATI BUOL,

Menimbang: bahwa untuk melal<sanakan keterrtuan pasat soayat (21 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4
tentang Desa perlu menetapka' peraturarl Daeratr
tentang Perangkat Desa; 

i

Mengingat : 1. 1"""1 l.'a ayat (6) undang-unda'g Dasar Negara,
Republik Indonesia Tahun 1945;2- undang-undang Nomor sl Tatrun 1999 tenra'gPembentukan Kabupaten Buol, I(abupaten
Morowali dan Kabupaten Banggai Kepuiar:an
(lembaran Negara Republik lndonJJi,a ?atrun 1999
Nomor L79, Tarrbahan kmbararr Negara Republik
Indonesia Nomor ggoo), sebagaimanitetat d:iubarr
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tatrun , 2OOO
lentang Pembahan Atas Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 51 Tahun 1999- tiptangPembenhrkan Kabupaten Buol, t<abdpaten
Morowali dan Kabupaten Banggai Kepur-ar:a'
(Iembaran Negara Republik tndonesia rahrjn,r2ooo
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Re$ublik
Indonesia Nomor 3966); , t,,.",

3. undang-Undang Nomor 23 Tatrun 2oL4 tenta'g
Pemerintatran Daerah (Lembara' Negara Republi[
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tanbhhan
Lernbaran Negara Republik Indonesira ttodgf SS8T)
sebagaimana telatr diubatr terakhir ; ihengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahr:n 2O1S i,tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Notqr 25Tahun 2OL4 tentang pemerintahah, rDaeralr
(Lembaran Negara Republik Indonesia fafiUn gOfS
Nomor 58, Tambahan kmbararr Negara Bipublik
Indonesia Nomor 5679); 

l,Oi

ii

4. Undang-Undang Nomor 6 Tatnrn 2OL4 lpeirtang
Desa (kmbaran Negara Republik Indonesi4 Tahun
2OL4 Nomor 7, Tambahan Irmbararr r:l,Nega.ra
Republik Indonesia Nomor 5a95); , 

,

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4g Tahun' 2OL4
tentang Peratrrran Pelaksanaan Undagg-Undang
Nomor 6 Tahun 2OL4 Tentang Desa (tembararr
Negara Republik Indonesia Tahr:n 2OL4 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539); sebagaimana telah diubatr dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tatlrn 2O1S
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tentang Perubahan Atas Peraturan penerintah
Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang pcratrrran
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun'2014

Tahun 2015 Nomor L57, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nom*-#fri; ;;fr--
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor gg lfanrrn
2015 tentang Pengangkatan dan pem-oe-rhentian

ferangkat Desa (Berita Negara Repubtik Irldgnesia
Tahun 2OL6 Nomor 5); i ,'i

7 . Perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor q{:Tahlrn
2015 Tentang Susunan Organisasi Tatal kerja
Pemerintah D_ 9sa (Berita Negara Republik ,In{pnesja
Tahun 2Ot6 Nomor 6) 

,: .: 
:

Dengan Persetujuan Bersama l.

DEWAN PERWAKILAN RAKYZAT DAERAH I{ABUPATEN BgOL
dan 

:

BUPATI BUOL
MEMUTUSI(AN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTAT{G PERAI{GKAT DESA.
BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan faerah ini ya'g dimaksud. denga' :1. Daerah adalah Kabupaten Buol.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahaan Daeratr yang memimpin pelalsanaan urusanPemerintahaan yang menjadi kewenanga' Daerah otonom3. Bupati adalah Bupati Buol.
4. Kecamatan adalah wilayah keda carnat sebagai perangkat

daerah I(abupaten Buol.
5- camat adalah pemimpin Kecamatan ya'g berad,a dibawah dan

bertanggungiawab lcepada Bupati Melalui sekretaris Daerah6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengannama lain, selanjutnya disebut Desa, aaaun kesatr:an
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayatr yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintatran Negara
Kesatuan Republik Indonesia

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat,,,galam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesi/[,1,,,

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan
narna lain dibanttr perangkat Desa sebogai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa. ' i'rl , ,

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disi$gE4t BpD
atau disebut dengan narra lain adalatr lembagif yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggolarrya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkqn ketefwglrilan
wilayah dan ditetapkan secara demolrratis. ,li ,",

10. Perangkat Desa adalah unsur Staf yang membantrr kengl.+ Desa
dalam Pen5rusunan kebijakan dan koordinasi yang, ,diwadahi
dalam sekretariat Desa dan Unsur Pendulnrng Trrgas i Kepala
Desa dalam Pelaksanaaan teknis dan unsure Kewil,ayaha{a 
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.;11. Dusun adalatr bagian wilayatr dalam Desa yang
linglarngankerjapelalcsanaan PemerintatranDesa. i,,,'",

L2. Kepala Desa Adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunvai
wewenang hrgas dan Ke,wajiban unhrk menyelenggarakan
rumatr tangga desannya dan melaksanakan tugqs dari
Pemerintatr dan Pemerintah Daeralr

13. Pendapatan dan Belanja Desa yang selaSrjptnya
disingkat APBDesa adalatr rencana keuangan 'tdiiimarr
pemerintatran Desa , ,

BAB II
PERANGKAT DESA

Pasal 2
Perangkat Desa terdiri atas :

a. sekretaris Desa;
b. pelaksana kewilayatran; .dan
c. pelaksana teknis.

BAB III
KEDUDUKAN, ruGAS DAN FUNGSI

Bagran Kesatu
Kedudukan Perangkat Desa

Pasal 3
Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembarrtuf kepala
Desa dalam melaksanakan hrgas dan wewenangirya. . : i

Dalam melaksanakan ttrgasnya, perangkat Desa sebasaimana
dimaksud pada ayat (1) bertgnggung jawab kepada kepgdoesa.

Bagran Kedua ,, ;,i,, ,

T\rgas dan Fungsi Perangkat Desa ,l;,''

Paragraf I | "l

' 'r : ,,i .1,

' 1 "'4'' t Iilii "
i ll.tl'lll '

ll,i'i",j,t
.:i',':,,'

,,,i11' i I

r liliil:' ' 
i

'l'i, i l

irlii,'';ir,;i
. il,l.. 
'1,1,1 

l! :l

(l)

Q)

(1) sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2'ayat (rl
hurr.f a, dipimpin oleh sekretaris Desa dibanhr oleh urisur staf
sekretariat yang berhrgas membantu kepala Desa dalarrr bidang
administrasi pemerintahan Desa.

(21 Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pafing
banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan. I

(3) Bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2\dapat terdiri
dari:
a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
b. Kepala Urtrsan Keuangan; dan
c. Kepala Urusan Perencanaan.

(4) Dalam menjalankan trrgasnya, masing-masing IGPala Unrsarr
dapat dibanttr oleh seorang staf dengan mempertimbangkan
beban kerja dan kemampuan keuangan desa , ,1, I

Paragraf 2
Pelahsana Kewilayahan

Pasal 5
(1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam PSsal 2

ayat (1) huruf b, disebut Kepala Dusun atau yang disebut dengan
n-"-" i"itt, merupakan uttsur pembanhr kepala Desa sebagai
satuan tugas kewilaYahan-

(21 PelaksanJt"*it"y"ft tt terdiri dari paling sertikit 2 (dua) kepatra

Dusun.
Paragraf 3

Pelaksana Teknis
Pasal 6

(1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud
hurrf c, meruPakan unsur Pembanttr
pelaksana tugas oPerasional'

Sekretariat Desa
Pasal 4 l:ii'r

dalam Pasal 2 aYat (Ll
kepala Desa,,,s,qpagni
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(21 Pelalcsana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari

a. Kepala Seksi Pemerintahan;
b. Kepala Pelayanan dan
c. Kepala Seksi Kesejahteraan , .

BAB IV
PENGAI.IGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 7
Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi
persyaratan:
a. warga Negara Republik Indonesia;
b. bertaqwa kepada T\rhan Yang Maha Esa;
c. setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia tahr:n 1945 dan kepada
Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintatr;

d. berkelalcuan baik yang dibutrtikan dengan Snrat Keter,angan
Catatan Kepolisian; 

".e. tidat< sedang menjalankan pidana penjara atau Larr.ungan
berdasarkan puhrsan Pengadilan yang telah memprrrryai
kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan surat ketgpngan
dari pejabat yang berwenang;

f. bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa;
g. berpendidikan paling rendah sekoLah menengatr unum atau yang

sederajat; 'r ,";

berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahr:n dan paling dnggr 42
(empat puluh dua) tatrun pada saat pendaftarani :,'i ,i, 

,

terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat dttggd &',Desa
pafing singkat 1 (satu) 'tatrun teraktrir terhitung ;rsetilelrrn
diterimanya berkas pendaftaran oleh panitia p-erij{lingan
perangkat Desa yang dibuktikan dengarr lGrtu t(clU5i11n dan
Karfii Tanda Penduduk dan atau Kartu domisili yang dikbluarkan
oleh kehra RT/RW diketahui oleh Kepala Desai ;: ili, ;

bebas Narkoba dibuktikan dengan Surat Keterangan daii tppjabat
yang berwenang; ' 

li rirlt i
sehat jasmani- dan rohani yang dibr:trtikan dengaq Surat
Keterangan Sehat dari dokter pemerintatr kabupaten; ,I ll

mempunyai pemahaman bidang : ',",i'

a. pemerintahan; " ,,1 ,l'i'
b. pembangunan i,c. administrasi perkantoran; atau r" i"1 ''
d. ad.ministrasi keuangan dan perencanaan. dan 'li,,il I

memahami sosial budaya masyarakat setempat. i , '

Pasal 8 ..r,l'i

Pengangkatan Perangkat Desa merupakan kewer:anganl Kepala
Desa
Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pada ayat
(1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

a. kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaring44 atau
seleksi calon Perangkat Desa;

b. kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai
pengangkatan Perangkat Desa;

c. camat memberikan rekomendasi terhrlis yang memuat
mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan
dengan kepala Desa; dan

d. rekomendasi terhrlis Camat dijadikan dasar oleh kepala Desa
dalam pengangkatan Perangkat Desa dengiut keprthrsan
kepala Desa.
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(3)

tahapan sebagai berilnrt : , ; r' 
;l'ii,li ;t

a. pemilihan kepala Dusun oleh masyarakat Dusp,n'yang i'i,l''.;,
bersangkutan; 'i , r;:1i1,1,:i

b. proaes 
- perencanaan dan penyelenggaraan pgrgilihan .li ,,;

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan oleh irl',,

panitia pemilihan yang ditetapkan oleh kepala Desa, setta .._;.. . ',, 
,'

melaporkan hasil pemilihan kepada Kepala Desa;
pembentukan panitia pemilihan kepala Dusun sebagaimana
dimaksud dalan huruf b difasilitasi oleh Pemerintatr rDCsa dan
dibenhrk dari masyarakat Dusun yang bersangkiltart yang
dapat terdiri dari kettra RT nkun tetangga pemanghr' adat
golongan profesi (bidan, penyuluh lapangan, dan gunr)'
pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarekat lairmya;
calon kepala Dusun yang terpilih diangkat dan ditetapkart
dengan keprrtusan kepala Desa dan dilaporkarr kepada Bupati

i,

lr
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j
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melalui Camat disertai dengan rekomendasi sebagaimana ";

dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c; dan
e. masa jabatan kepala Dusun adalah 6 (ena:rr) tatrun darr dapat

dipilih kembali unhrk 2 (dua) kali rnasa jabatan berikutnya
secara berturut-tut:Llt atau tidak secara berturut-tlrrut.

Pasal 9
(1) Pegawai negeri sipil Kabupaten yang akan diangkat menjadi

Perangkat Desa harls mendapatkan izin terhrlis dari pejabat
pembina kepegawaian.

(21 Dalam hal pegawai negeri sipil kabupaten sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang
bersanglinrtan dibebaskan sementara dari jabatanrrya sslepa
menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai
negeri sipil.

-BAE} V
ALIH JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 1O

(1) Kepala Desa dapat meLakukan alih jabatan perangkat desa Dalprn
rangka kelancaran operasional pemerintatr desa

(21 Alih jabatan sebagaimana dimaksud pada _ "y1t (1) dapat
dilakukan antar uniur sekretariat pelaksana kewilayatran, dan
pelaksana teknis. l- :

(3) iUtt j"U"t^tt unsur kewilayahan sebageiTnna dinakP]4+, pada

ayat 121 rr"tu" memperhatikan aspek domisili perangkat d:o

BAB VI J .'

I,,ARANGAN BAGI PERANGKAT DESA .'Ji 
,'

Pasal 11 ;i,' '

Perangkat Desa dilarang i ,;ll :

a. merugikan kepentingan umumi 
' ' ' '

b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiqif bnggota

t"tt*g", pilt'aL lain, dan [ataukewajibanrrya; :r' !:'

c. menyalatrgUnakan wewenang, tugas, hak, i{qn/atau
kewajibanrrYa; . t-. 'irrl

d. melakukan'ioa"U. diskriminatif terhadap warga;1 $q4/atau
golongan masyarakat tertentu; i ii'l I

e. melakukan tiria"r.att meresatrican sekelomp?k -Tlgl:Desa;
f. melalnrlcan 

-kolusi, 
konrpsi, dan- lepotisme' TT:1A

barang, dan/atau jas? d"tt ;th+ t-l,ITg dapat menPPngaruhi

kepuhrsan "t"r, 
tiria"r.utt y"rtg al€n dilakr:kar[rya; i :

g. menjadi pengurus- partai politik; ,- ---^-2. 
'

h. menjadi *dot^ aa'/atau pengurus orga'isasi terlarang;

Mekanisme pengangkatan Perangkat Desa khusus
kewilayatran sclain sebagaimana dimat<sud pada e

\ '.' f'

d.

I



k.
1.

i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/etau otggirt* BPD,
anggota Dewan Persrakilan Rakyat Republik Indonegia, ,Dewan
Per:walcilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Pemrakildn Balilrat
Daeratr Provinsi atau Dewan Perwakilan Ra$lat l: 'pacrab
kabupatenf kota, dan jabatan lain yang
perabrran pertrndang-undangan;
ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye
dan/atau pemilihan kepala daerah;
melanggar sumpah/jarfii jabatan i
melakukan pekerjaan/usalra yang biayanya
Anggaran Pendapatan dan Belartja Desa; | /i:

m. me:fradi advokal atau kurasa liukum dalarn suatu #it ata ai
pengadilan kecuali untuk atas nama Pemerintatr Desa; Sdn i

n. meninggalkan hrgas selama 6O (enam puluh) hari ke"ja bertrrrut-
turut tanpa alasan -yang jelas dan tidat{ i' dapat

,lr Idipertanggungiawabkan :]: 
]

BAB VII l,i
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA PERA}IGKAT

DESA
Bagian Kesahr

Pemberhentian Perangkat Desa :

Pasal 12 i

(1) Perangkat Desa berhenti karena:
a. meninggal dunia; ,

b. permintaan sendiri; atau r;

c. diberhentikan.
(21 Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimaqa dirnaksud pada

ayat (1) hurufc, karena:
a. Telah mencapai usia 6O (enam puluh) tahun;
b. berhalangarr tetap;
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa; dan/atau
e. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusart

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pemberhentian
sebagai berikut:

Pasal 13
Perangkat Desa dilaksanakan dengan melcarrisme

a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat menger:ai
pemberhentian Perangkat Desa;

b. Camat memberikan rekomendasi terhrlis yang memuat mengenai
pemberhentian Perangkat Desa yang tetrah dikonsultasikan
dengan kePala Desa; dan

c. rekomendasi terhrlis Camat dijadikan dasar oleh kepala Desa

dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan kepuhrsan kepala
Desa' 

Pasal 14

(1)

{21

Dalarn hal jabatan Perangkat Desa meng€lami- kekosolgan, -Maka
n;;" perangtcat Desa y*tg kosong dilaksanakan oleh Pelakear:a

Tugas yang memiliki posisi Jabatan dari unsur yang sama.
pelaksana T\rgas sebagaimana dimat<sud ayat (1) ditctapkan oleh

ilp"l" D""" i"rrg"tt -surat perintah Ttrgas y"ttq,,F--PffJ^
ai-"!-p"it"t k;fifi eu,pati melalui Camat pafing lanbat 7
tt .:tttitt"t terhiirng sejak tanggal surat penug.T:r:1- 

^r-ri*,r.-tJgJi*, .labatan-peiangkai Desa yang \osong_ ;ffiffunUat-
lambatnya 2 (d,,d uulan sejak 

-Perangkat Dil" ,, yang

bersanglnrtan berhenti. 'li ':
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Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara Peranghat Desa

Pasal 15
(1) Perangkat Desa yang tersangkut suatu tindak pidana dan sedang

dalam proses peradilan diberhentikan sementara oleh kepala ,,i ,

Desa. '.':,1

(21 Selama Perangkat Desa diberhentikan sementara, -t?k1 ,,t',,
pekerjaan sehari-hari dilrirksanakan oleh pelaksana tugas dari i,l'ii
Perangkat Desa yang l6innya. ' i

(3) Apabila berdasarlran putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap dinyatakan batrwa Perangkat Desa
yang bersanglnrtan tidak terbulcti bersalatr oleh pengadil,an dan
telah berkekuatan hukum bbp, maka pemberhentian sen€ntara
dicabut dan yang bersangk:utan kembali meqialankan tugas
sebagai perangkat Desa

i;.,"
.rt 

:;' 
'

,ti ii'' ii tlrrii l
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';'t. r..:ri i't ,l

i'li, ;
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' 
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(1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagpimana;,flipaksud
dalam Pasal 12 dikenai sanksi administratif berupa t€gilTan lisart
dan/atau teguran terhrlis. ,l'i '

l2l Dalan hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud ffida ayat
(1) tidak dilat<sanakan, dilakukan tindakan pemtbrhentian

Perangkat Desa yang melalaikan tugas dan kewqiibenTrya atau
indisipliner dikenakan sanksi administratif berupa tegUfa4 tisan

BAB VIII
SAI{KSI
Pasal 16

dan/atau teguran terhrlis oleh kepala Desa.

Pasal 18

' l '{.):, i' .,

lt .,. ji
.,)i

I.

; ,'l I

(1) Bagr Perangkat Desa yang tidak bisa menjal,ankan hrgas dan
fungsinya karena sakit atau mengalami ksc€hknan 'sampai
dengan 4 (empat) bulan berh-lrut-turut, 'nakn kepala Desa dapat
menunjuk salah seorang dari Perangkat Desa yang l,ainrrya r:ntuk
menjalankan tugas dan fungsi yang bersanglnrtan sebagai
pelaksana harian.

(21 Apabila setelah 4 (empat) bulan berdasarkan keterangari dolcter
pemerintah/Pemerintah Daerah bahwa Perangkat Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat menjalankan
tugas dan fungsinya; maka kepala Desa memberhentikan yang
bersangkutart sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13

(3) Pertimbangan waktu dalam pemberhentian Perangkat Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dapat dikecualikan apabila
lebih awal diperoleh keterangan dokter pemerintatr/Pemerintatr
Daerah bahwa yang bersanglmtan belum dapat menj,alankan
tugas dan fungsinya dalam waktu yang cukup lama.

Pasal 19
(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa mengenakan pq-kaian dinas dan

atribut.
(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas da4 etribut

kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

(1) Bagr Perangkat Desa yang masih menduduki jabatan sebehrm
ditJtapkan Peratrrran Daerah ini, tetap menjalankan hrgasrrya
sampai habis masa jabatannYa

t,
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tj .; l, I

ii i :'

(21 Perangkat Desa yang berstahrs sebagai pegawai negeri sipil
melaksanakan ttrgasnya sampai ditetapkan penemiatanaya
sesuai peraturan penrndang-undangan yang berlalnr.

BABX '",
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21 i,
Pada saat Perahrran Daerah ini mulai berlaku, Perauran Daerah
kabupaten Buol Nomor 14 Tahun 2OOL Tentang Pedomag Orgarrisasi
Pemerintatr Desa (Iembaran Daerah Tahr:n 2ooL Nomor i+l dan
Peraturan Daeratr Nomor 09 Tahun 2006 Tentang Tata cara
Pengangkatan Perangkat Desa (Iembaran Daerah Tahurr 2006 Nomor
O9) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku

Pasal 22
Peraturan Daerah ini mulai berlalcu pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetalruinya, memerintatrkan pengundangart
Peratrrran Daerah ini dengan penempatannya dntren Iembaran
Daeratr Kabupaten Buol.

ATEN BUOL,
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PENJEI.ASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KAE}UPATEN BUOL

NOMORO I TAHUN 2OL7

TENTANG

PERANGKAT DESA
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I. UMUM

Perangkat Desa adalah satah satrr unsur peny,elenggara
kegiatan Pemerintatran Desa, yang menrpakan unsur 'sangat
penting dalam peningkatan kelancaran penyelenggaraan
pemerinta.han, pembangunan, pembinaan kemasyarakatarr datl
pemberday€ran masyarakat di desa, sehingga perlu mendapat
perhatian dengan mengatur mengenai tata cara pengang$atan dart
pemberhentian serta keberadaannya. I

Peratrrran Daerah tentang Perangkat desa merupakan
pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang
Desa dan Perahrran Pemerintalr Nomor 43 Tahun 2OL4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang'Undang Nomor 6 Tahun 2OL4
tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OL4 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tatrun 2Ot4 tentang Desa.
Oleh karena itu perlu menetapkan Perahrran Daerah tentarrg
Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jel,as.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jeLas.

Pasal 7

Huruf a

CukuP jel,as.

Huruf b

Cukup jelas.
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Huruf c

Cukup jelas.

Huaf d
Cukup jelas.

Huruf e

Cularp jelas.

Hurrf f
Cukup jel,as.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Hurr.f i
Cukup Jelas

Hurufj
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf I

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Hurrf n
Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 1O

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (21

Cukup jeLas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
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(

Cukup jelas.

Ayat (21

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Cukup Jelas

Hunrf c

Cukup jelas.

Hunf d
Culmp jelas.

Huruf e

Cukup jel,as.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Culmp jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasl22
Cukup jelas.
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