
 
 

 

 

 

 

BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1. Pengertian Perangkat Desa 

Perangkat desa merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan yang tedapat 

didesa serta mempunyai tugas dalam membantu seorang kepala desa dalam 

mejalankan tugas dan wewenang kepala desa tersebut dalam melaksanakan 

pemerintahan dari desa tersebut dan keperluan dari masyarakat di desa dimana 

tempat tugasnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang 

Desa dijelaskan bahwa kewenangan dalam pengangkatan serta pemberhentian 

seorang bagian dari pemerintahan desa adalah wewenang dari seorang kepala 

desa, akan tetapi didalam melaksanakan wewenangnya itu tentunya seorang 

kepala desa tetap harus sesuai dengan peraturan yang telah diatur didalam 

undang-undang ataupun peraturan yang berlaku. 

Perangkat desa merupakan bagian dari pemerintahan yang bertugas pada 

pelayanan publik yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada masyarakat 

dimana tempat dia bertugas, seorang perangkat desa juga ikut dalam membantu 

tugas yang dijalankan oleh seorang kepala desa dalam memberikan pelayanan 

yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat setempat, oleh sebab itu 

seluruh perangkat desa juga diwajibkan mempunyai sebuah komitmen, keahlian, 



 
 

keterampilan, perasaan dan perhatian yang tulus serta juga memerlukan sebuah 

rasa peduli yang tinggi oleh seorang perangkat desa guna melaksanakan tugasnya 

yaitu melayani masyarakat.  

Dengan tujuan agar masyarakat yang dilayani mendapatkan rasa yang nyaman dan 

puas dalam pelayanan yang telah dilakukan dari perangkat desa tersebut sehingga 

dapat memberikan solusi terhadap segala permasalahan yang terdapat di desa 

tersebut.  

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan di lokasi masih ada perangkat desa 

yang kurang tepat guna didalam melaksanakan tugas mereka sebagai perangkat 

desa, memerlukan atau menghabiskan waktu yang cukup lama, sikap yang kurang 

inisatif, serta belum maksimal dalam menjalin hubungan kerja antara satu dengan 

yang lainnya dan masih tidak tepat waktu dalam menyelesaikan tugasnya. Hal ini 

memerlukan performa yang baik bagi perangkat desa tersebut dalam melakukan 

tugas yaitu melayani masyarakat dimana tempat mereka bekerja sebagai 

komitmen serta tanggung jawab mereka sebagai seorang pelayan masyarakat. 

Kinerja bisa diartikan sebagai sebuah dari pencapaian hasil kerja sesuai dengan 

target yang telah di tentukan misalnya saja seorang marketing yang wajib menjual 

sebuah produk dengan jumlah bnyak dalam waktu satu bulan sehingga itu 

menjadikan kewajiban dari seorang pekerja, begitu pua seorang perangkat yang 

wajib memiliki target setiap kerjany dalam jangka waktu  tertantu, Kinerja adalah 

suatu syarat yang wajib dipenuhi untuk terciptanya hasil yang diperoleh baik yang 

berupa nilai ataupun yang berupa kualitas. hasil yang diperoleh dapat berupa 



 
 

bentuk nyata maupun berupa angkat taupun data. Seorang perangkat desa juga 

diwajibkan untuk dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. 

Penilaian kinerja merupakan penentu keberhasilan seorang perangkat desa dalam 

pemberian pelayanan kepada masyarakat dimana daerahnya bekerja. Perhatian 

pemerintah yang amat sangat besar dalam bidang pembangunan dan bidang 

pemberdayaan desa, dapat dibuktikan dari telah dikeluarkannya bermacam 

kebijakan yang mendasar tentang desa oleh pemerintah. Sebelumnya juga telah 

dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2006 yang menyerahkan 

Alokasi Dana Desa (ADD) dan 8 tahun kemudian tepatnya pada tahun 2014 

pemerintah juga telah mengesahkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang 

Desa. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa ini 

mengisyaratkan adanya dana desa (DDS) bagi setiap desa yang sangat fantastis, 

sehingga membuat para aparatur pemerintah utamanya para Kepala Desa dan 

Perangkat Desa untuk dapat lebih memahami arti dari peraturan tersebut. 

Kebijakan tersebut apabila yang pada akhirnya dapat mensejahterakan masyarakat 

juga akan secara otomatis dapat mensejahterakan seluruh penyelenggara 

pemerintah desa yang sudah pasti mengandung tuntutan tanggung jawab serta 

tanggungjawab kinerja. Menjadi sangat penting agar kepala desa dan perangkat 

desa pada khusunya dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan serta kesadaran 

dalam upaya guna meningkatkan kinerja pemerintahan desa tersebut. Salah 

satunya tergambar dari kualitas pengelolaan keuangan, khususnya keuangan desa 

mulai dari perencanaan hingga sampai dengan pertangungjawabanya.  

Nominal yang diberikan pemrintah pusat nilainnya sangat luar biasa yaitu 1 

milyar dalam setahun untuk membntu penegmbanga desa, jadi desa disini wajib 



 
 

melihat potensi yang akan di kembangkan diwilyahnya, peran seorang kepala desa 

snagt lah penting disini karena dalam banyak kasus pemimpin samgat tergiur akan 

yang berhubungan dengan uang, diindonesia sendiri kasus kepala daerah yang 

tersandung kasus koeupsi tidak sedikit,hampr seluruh profinsi memilki sekam 

jejak merah menegenai korupsi ini, disini lah peran seorang kepla desa yang 

mampu mengawasi setiap pambanguan pengeluaran belanja dasanya sesuia 

dengan apa yang dicita citakan pemerintah pusat, seorang kepla desa swajib 

meihat potesi yang akan dikembangkan seperti wisata, pertanian, perkebunan, 

ataupu UMKM dengn demikian ekonomi warga segera terngkat dan sejehtara, 

Perangkat desa adalah pegawai pemerintah dalam bidang pelayanan masyarakat 

yang memiliki tugas dan kewajiban terhadap pelayanan kepada masyarakat 

dimana mereka bekerja serta mendukung Kepala Desa didalam melakukan 

tugasnya. Para perangkat desa didalam melakukan pelayanan kepada masyarakat 

mewajibkan mereka untuk bisa melakukan pelayanan kepada masyarakat sesuai 

dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat didaerah tersebut. 

Berdasarkan penelitian yang dibuat oleh penulis dilingkungan para perangkat desa 

masih belum baik dalam melaksanakan tugasnya, menghabiskan banyak waktu, 

kurang mempunyai pandangan, masih belum bisa bekerja dan belum peduli. Ini 

memerlukan kemampuan dari seorang perangkat desa dalam melaksanakan 

kewajibannya sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat.  

 

 



 
 

 

Sedangkan secara landasan hukumnya, status dari Perangkat Desa tersebut 

terdapat di dalam Undang-Undang Desa Nomor 06 Tahun 2014 pasal 48 dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2015. Sehingga yang dimaksud dengan 

bagian dari Perangkat Desa yaitu meliputi: 

1. Sekretaris Desa, 

2. Pelaksana Wilayah Desa, dan 

3. Pelaksana Teknis Desa 

Maka dengan susunan minimal organisasi diatas maka pemerintahan sudah harus 

berjalan dengan baik karena sekertasis menjalankan kewjiban mengatur dan 

merencanakan seluruh kegiatan didalam kantor, pelaksaan wilayan bertanggung 

jawab menjalankan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan administrasi dan 

peraturan yang telah disepakati bersama, secara teknis atau eksekusi lapangan 

yang wajib melaksaakan sesui tata cara yang telah ditetapkan sebelunnya  

Perangkat Desa sebagai bagian dari badan pemerintahan yang bersentuhan dengan 

masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya sampai dengan saat ini terus 

menjadi perdebatan terutama ditingkat golongan atas politik. Dengan diterbitkan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dengan adanay peraturan ini 

maka relasi anatara desa dengan pemrintah diatasnya menjadi berubah 

secarakekuatan politik, kareana desa sekarang mempunyai kekuasaan dalam 

mengtur kegiatan politik dan ekonominya secara mandarin dengan adanya 

bantuan desa 1 Miliyar dalam setahun diharapkan desam amapu manjdaikan 



 
 

penopang ekonominya secara mandiri dan menurunnya angka pemuda meranatau 

ke luarkota 

Hadirnya peraturan tentang Desa tersebut dapat mengakibatkan  peralihan bentuk 

didalam pemerintahan desa yang ada diseluruh Indonesia.  

Dengan hadirnya peraturan desa tersebut  mempunyai dasar hukum yang jelas 

guna memasukkan dana yang bersumber dari APBD, APBN. Dengan pembagian 

kekuasaan yang lebih besar pemerintah desa juga mempunyai kesempatan untuk 

memastikan bagaimana arah peraturan didalam menciptakan kesejahteraan 

masyarakat. 

Adapun karateristik dari kepemerintahan yang baik tersebut adalah pemerintahan 

yang melibatkan seluruh orang dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan 

maka dengan demikian maka seluruh perangkat bisa mengelurkan aspirasi 

pendapat yang sesui dan pengambilan keputusan dapat menjadi keputusan 

bersama, sistem rembuk ini sudah berjalam ketika sebelum Indonesia ini merdeka, 

bapak proklamator kita Ir Soekarno sebelum memproklamsikan kemrdekaan pada 

tanggal 17 agustus 1945 bermusywarah terlebih dahulu di rengas dengklok 

berdialod dengan bebrapa pemuda, budaya musyawarah mufakat adalah warisan 

yang harus dijaga sehingga keputusan tidak ada ketersinggungn ataupun dirugiak  

anatar satu dengn yang lainnya. 

 

 

 



 
 

 

“Pemerintahan Desa 

Sebutan pemerintahan berbeda arti atau makna dengan sebutan pemerintah. 

Pemerintah memiliki arti yaitu bagian Negara guna melakukan tugas dan fungsi 

pemerintahan tersebut. Pemerintah dalam arti bagian negara, digolongkan menjadi 

Pemerintah dalam arti sempit yaitu pemerintah hanya menyangkut masalah 

kekuasaan eksekutif dimana kekuasaan seorang eksekutif atau sering disebut 

sebagai pemimpin wilayah mempunyai kekuasaan penuh dalam menjalankan roda 

dan arah pemerintahannya sendiri, sedangkan Pemerintah dalam arti luas adalah 

semua bagian dari negara termasuk DPR dan legislative dimana seorang dewan 

yang mewakili seluruh rakyat diwilayahnya serta pengesah seluruh peraturan yang 

diajukan oleh eksekutif memilikirelasi yang begitu luas karena mewakili segenap 

rakyat yang berada di pimpinan eksekutif  (eksekutif dan legislatif)7Tersebut. 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

Pasal 1, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki tujuan bersama 

untuk hidup berdampingan guna kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati negara 

Sebagaimana termaksud dalam pasal tersebut mengandung artian bahwa desa 

merupakan wilayah otonom pada tataran paling dasar yang mendapat kewenangan 

khusus dalam proses mengatur rumah tanganya sendiri. 

Sebagai penyelengara pemerintahan, pemerintahan desa dikepalai oleh seorang 

ketua atau kepala desa yang ditunjang oleh perangkat desa sebagai bagian dari 

kesatuan dalam pengelolaan dalam pemerintahan desa tersebut.  



 
 

Pemerintahan sangatlah diperlukan dalam bernegara guna dalam mengatur, 

mengayomi dan mencukupi kebutuhan dari rakyat dikarenakan sifat dasar negara 

yaitu memaksa, menguasai, dan keduanya. Dengan hadirnya pemerintahan 

tersebut, semua wilayah dan batas-batasnya dapat diatur, dikelola dan 

memudahkan dalam melakukan pengawasan.  

Setiap daerah mempunyai pemerintahan serta perangkat pemerintahannya masing-

masing dari desa/dusun, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan 

pemerintah pusat. Oleh karena itu, kita wajib mengetahui pemerintah desa serta 

perangkat pembantunya. 

Pemdes atau Pemerintahan Desa yaitu badan pemerintah yang berwenang 

mengatur wilayah ditingkat desa. Pengaturan lembaga ini telah diatur melalui 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang 

diterbitkan guna menjalankan ketetapan dari pasal 216 ayat (1) Undang Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.  

Seperti tertuang dalam Pasal 14 ayat (1) seorang kades wajib menjdi pemimpin 

yang serbaguan dengan mengatur tentang seluruh tata usaha desa, mulai dari 

pembanguan desa, asset desa, serta mengtur tentang kemsyarakat baik berupa 

keamanan ataupun kegiatan yang lain, keaaman dianataranya data berua kegitan 

ronda rutin yang dapat menjaga harta benda warga dan menjadikan warga merasa 

lebih aman dan terjaga dalam malam hari. 

Kewenangan seorang kepala desa adalah sebagai berikut:  

 Memimpin penyelenggaraan pemerintahan yang telah disetujui  bersama 

Badan Perwakilan Desa (BPD). 

https://id.wikipedia.org/wiki/2005


 
 

 Membuat rencana peraturan desa 

 Menetapkan peraturan desa atas persetujuan bersama BPD. 

 Menyusun dan mengajukan rencana peraturan desa mengenai Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk dibahas dan ditetapkan 

bersama BPD. 

 Melakukan pembinaan masyarakat  

 Melakukan pembinaan ekonomi didesa. 

 Memudahkan pembangunan desa secara partisipatif. 

 Mewakili desanya apabila masyarakatnya terkena kasus hukum dan wajib 

menunjuk kuasa hukum untum mendampinginya 

 Melakukan kewenangan lain yang bersifat membangun desa. 

Titik awal dari semangat reformasi sistem Pemerintahan Desa tersebut adalah 

bagian dari pada struktur serta metode kerja didalam seluruh lapisan masyarakat 

yang kemudian diprakarsai oleh para aktivis muda dan seluruh penyambung suara 

rakyat yaitu Mahasisswa sehinng kemudian masyarakat yang jenuh akan 

pmerintahan yang dirasa terlalu kaku dan tidak transparan. Didalam Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tepatnya dalam pasal 4 menjelaskan 

bahwa:  

1. Memberikan penghormatanta serta pengakuan atas Desa yang sudah ada;  

2. Memberikan kejelasan  tentang status dan kepastian hukum atas Desa dalam 

sistem ketatanegaraan 

3. Menjaga dan memajukan adat, tradisi, dan budaya  



 
 

4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk 

pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama; 

5. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, 

serta bertanggung jawab;  

6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa tersebut untuk 

mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;  

7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat untuk mewujudkan 

masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari 

ketahanan nasional;  

8. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan 

pembangunan nasional; dan  

9. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan. 

Pengaturan lebih jauh lagi tentang desa diterapkan oleh Peraturan Daerah 

Kabupaten (Perda Kabupaten) sesuai dengan Petunjuk Umum yang telah diatur 

oleh Pemerintah Pusat. 

Pengelolaan pemerintahan desa tidak dapat dikeluarkan dari pengelolaan otonomi 

daerah tersebut karena Pemerintahan desa adalah bagian utama didalam pelayanan 

kepada masyarakat serta bagian yang terpenting dalam keberhasilan semua 

program. Oleh sebab itu, upaya untuk memperkuat desa merupakan bagian dari 

langkah untuk dapat mempersingkat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. 

Pelaksanaan pemerintahan desa adalah bagian dari bentuk pelaksanaan dari 

sebuah pemerintahan, sehingga desa memiliki kekuasaan dalam mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. 



 
 

Guna mencapai pembangun dan dapat melayani seluruh masyarakat dengan baik 

maka pemrintah desa wajib meperhatikan tentan tata cara penyelenggaraan 

pmerintahannya sehingga semua yang telah di rencanakan dpat berjalan dengan 

apa yang telah disepakati sebelunnya, baik itu kepala desa, sekretaris Desa, dan 

Badan Perwakilan Desa (BPD) harus benar-benar memahami kapasitas yang 

menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing. Sehingga dalam menjaga 

hubungan baik dengan masyrakat ataupun mantra yang membantu dan 

mengembangkan desa  

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia memang seringkali 

mengalami masalah-masalah yang timbul terkait dengan hubungan tersebut, 

termasuk tentang fasilitas umum untuk masyarakat. Birokrasi buruk yang bahkan 

menjadi budaya seorang perangkat adalah korupsi yang sering terji secara 

berjaam, maslah ini yang sangat serius harus segera ditanggulangi, apalagi saat ini 

desa mnjadikan tujuan utama kucuran uang yang sangat banyak yaitu 1 milyar 

dalam setauhun, dengan demikian maka penting jaga iman didalam profesi ini 

sangat rentan terjadi korupsi, maka penaggulangan nya adalah dengan 

pengawasan yang terus diperketat serta manganalisa seluruh kegiatan dan 

pengeluaran belanja desa harus sesuai dengan anggar yang telah ditetapkan tidak 

boleh dibesar besarkan. Kejelasan tentang pengeleluaran ini menjdi fital 

terjadinya korupsi. 

Hal-hal seperti itu lah yang meninbulkan persoalan tidak mencapaikemajuan 

penyelenggaraan pemerintahan. Kepala desa harus terjun langsung dan mengatasi 

semua persoalan yang ada dalam lingkup pemerintahan yang dipimpinnya Jika 



 
 

terjadi  seperti ini. Kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan didaerah desa 

tersebut diwajibkan dapat menggunakan peran serta tugasnya secara sepenuhnya 

sebagai bagian dari seorang yang melayani kebutuhan masyarakat ataupun 

menjadi sebagai penghubung yang bisa memberikan jalan keluar terhadap segala 

permasalahan yang ada didalam masyarakat, terlebih lagi yang mencakup lingkup 

wilayah yang menjadi wewenangnya. Masukan-masukan yang diberikan dari 

masyarakat ditempat dia memimpin wajib untuk didengar dan tindak lanjutinya, 

supaya apa yang menjadi tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan bisa tercapai 

sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. 

Tidak hanya kepala desa akan tetapi semua perangkat desa dituntut untuk 

melayani dan mengabdi kepada masyarakat sesuai dengan tanggung jawab 

dibidang tugasnya yang akan menunjang kelangsungan pembangunan dan 

ketahanan nasional. Didalam susunan desa, Kepala desa sebagai bagian tertinggi 

memiliki peran dalam meningkatkan keahlian dalam melaksanakan tugas dan 

fungsi dari perangkat desa, sehingga perangkat desa dapat bekerja dengan lebih 

baik. 

Semua bagian dan semangat dalam kemajuan desa  harus ada tujuan yang 

diinginkan agar masalah dapat terselesaikan yang ada di desa tersebut. Dengan 

hadirnya Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa mengenai 

pelimpahan kewenangan dan hak penuh terhadap desa, sehingga dengan hadirnya 

peraturan tersebut diharapkan semua desa yang ada di Indonesia dapat menjadi 

mandiri dan dapat mensejahterakan masyarakat desanya masing-masing.  



 
 

Yang menjadi kesulitan terjadi mengenai daya muat maupun kompetensi yang 

dimiliki oleh perangkat adalah kopetensi yng sesuai dengan bidan masing masing 

sehingga seorang kepala desa wajib selektif dalam memilih calon anggota 

pembantu pememerintahan dengan menerapkan kopetensi yang sesuia dengan 

profesi amanh yang akan di berikan, satu contoh seorang kaur Humas wajib 

memiliki retorika yang baik sehingga dalam manyanpaikan informasi kepada 

masysrakat bisa dengan jelas dan mudah difahami dengan dimikian relasi antara 

masyarkat dan peragkat menjadi harmonis, seorang kepala desa jangn sampai 

memiliki niat untuk menjadikan dinasti dalam masa jabannya sehingga mereka 

yang bekerja tidak memiliki kapasitas dalam bidannya sehingga pelayanna 

menjadi tergangu dan masyrakat merasa kecewa. 

 

2.2. Pengangkatan Perangkat Desa dan Pemberhentian Perangkat Desa 

A. Pengangkatan Perangkat Desa 

Perangkat Desa Non ASN (Non Aparatur Sipil Negara) yang hakikatnya berbakti 

untuk mengabdi kepada masyarakat dimana tempat ia bekerja dalam bidang 

pemerintahan dan sosial serta memajukan ekonomi pedesaan. Pelayanan para 

Perangkat Desa Non ASN ini harus sangat diapresiasi dibidang tersebut 

dikarenakan tugas nya sebagai pelayan masyarakat. Dengan pelayanan kepada 

masyarakat tersebut, mereka juga mendapatkan hak kemasyarakatan berupa 

penggunaan tanah desa sebagai bentuk penghargaan masyarakat desa terhadap 

kinerja mereka. 



 
 

Kebiasaan pengangkatan Perangkat Desa Non ASN pada masing-masing wilayah 

mempunyai berbagai metode. Ada yang mengunakan metode ditunjuk langsung 

olek Kepala Desa yang bersangkutan, ada pula dengan metode jalur ujian umum 

tertulis, serta ada juga yang melalui metode penunjukan langsung.  

Akan tetapi sampai hari ini, kebiasaan buruk yang seakan sudah menjadi tradisi 

system penerimaan perangkat desa yang tidak  transparan sering menjadikan ini 

dasar sengketa antara kepala desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) seorang 

kepala desa yang memilii kuasa penuh sering kali dilangkali oleh badan pengawas 

yang mengangkat perangkat tanpa seizin kepalas sedangkan dalam perturan 

kemendagri bhwa seorang perangkat desa adalah hak preogratif dari kepala desa 

yang kemudian didiskusikan oleh camat yang telah mendpatkan persetujuan. 

Mekasisme seoerang bisa menjdi perangkat desa sudah tertuang dalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015, dimana dalam PERMENDAGRI 

sudah jelas bagai mana cara dan sistematis menjadi seorang perangkat desa, 

Metode pengangkatan Perangkat Desa disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomo 83 Tahun 2015 yaitu: 

1. Seorang Kepala Desa wajib memiliki yang terdiri dari sekertaris aserta 

minimal 1 orang onggota 

2. Kepala Desa melaksanakan seleksi yang ditugakan kepada panitia seleksi 

3. Seleksi penerimaan perangkat baru maksimal 2 bulan setelah berakhir masa 

jabantan sebelumnya; 

4. Hasil minial memiliki 2 persetujuan antara kades dan camat 



 
 

5. Camat memberikan mengusulkan tertulis terhadap bakal calon pegawai Desa 

maksimal 7 (Tujuh) hari masa kerja; 

6. Usulan yang diberikan Camat setuju atau tidaknya tergantung dengan syarat 

tertentu 

7. Setelah Camat menyutuju seorang Kepala Desa menerbitkan Keputusan 

Pengangkatan Perangkat Desa 

8. Saran usulan Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan seleksi dan 

penyaringan kembali calon Perangkat Desa. 

 

B. Pemberhentian Perangkat Desa 

Seorang kepala desa jika ingin memberhentikan seorang perangkat desa harus 

sesaui dengan kepastian dan hukum yang terlah ditetapkan. Menteri Dalam Negeri 

sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 

Tentang tata cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. Sesuai 

dengan Permendagri tersebut dijelaskan bahwa perangkat desa berhenti karena 3 

(tiga) sebab yaitu : 

1. Meninggal dunia; 

2. Atas permintaan sendiri, dan 

3. Karena diberhentikan. 

Sesuai dengan poin 3 diatas Perangkat Desa yang diberhentikan karena: 

1. Usia telah genap 60 (Enam Puluh) Tahun; 

2. telah diputus peradilan umum dengan kurungan 5 tahun  

3. Berhalangan tetap; 

4. Tidak memenuhi syarat 



 
 

5. Melanggar larangan sebagai Perangkat desa8.  

Perangka yang dirasa sudah tidak produktif baik dari segi usia atupun kinerja 

wajib dilakukan pemberhentian hubyngan kerja karena sangant menhambat 

pelerjaan guna menjlakan pemerintahan desa, untuk memberhentikan seorang 

perangkat maka kades wajib mengirimkan surat yang disampaikan kepada Camat 

paling lambat 14 (Emapt Belas) hari setelah ditetapkan. 

 

2.3. Kewenangan Kepala Desa dalam Pemberhentian Perangkat Desa 

Kepala Desa memiliki wewenang didalam mengangkan maupun dalam 

memberhentikan perangkat desanya hal ini terlah diatur dalam UndangUndang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penyebab pemberhentian mengenai perangkat 

desa  dijelaskan didalam Pasal 53 yang mana disebabkan oleh:  

1. Meninggal dunia;  

2. Permintaan sendiri atau  

3. Diberhentikan  

Dari penjelasan yang ada diatas pemberhentian perangkat desa yang dijelaskan 

dengan dasar kewenangan untuk mengeluarakan surat keputusan sesuai dengan  

Pasal 52 ayat (2) yang menyebutkan bahwa perangkat Desa dipecat  karena  

1. Memnasuki masa pensiun Usia 60 tahun;  

2. Tidak ASN;  

3. Sudah tidak masuk keriteria pegawai desa produktif 

4. Melanggar ketentuan peraturan yang telah ditetapkan  



 
 

Penyebab diberhentikan perangkat desa yang telah dijelaskan atas dasar SK 

kepala desa dengan tat cara ynag diterangkan dalam Pasal 53 ayat (3) yang 

menyebutkan bahwa perangkat desa yang diberhentikan berdasarkan keputusan 

oleh seorang kepala desa yang mana kepala desa tersebut berkonsultasi kepada 

seorang camat atas nama bupati/walikota. Dari penjelasan tersebut dapat kita tahu 

bahwa kepala desa wajib memberikan alas an yang jelas dalam menberhentikn 

jajaran yang menbentunya tidak apat seenaknya dengan asal diberhentikan 

terkecuali seorang perangkat desa melanggar yang telah di tetapakan desa, 

larangan sebagai perangkat desa disebutkan dalam Pasal 51 Undang-Undang 

Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yaitu:  

a. Merugikan masyarakat 

b. Membuat praturan yang bisa tercipta korupsi,kolisi,nepotisme 

c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, serta kewajiban;  

d. Membedakan atar warga msyarakatnya 

e. meresahkan sekelompok masyarakat Desa;  

f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme,  

g. Menjadi penjara( mencuri,korupsi,) 

Bagi perangkat yang diberhentikan sementara  ayat (2) diatas diputus bebas atau 

tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap atau 

inkrah dikembalikan kepada jabatannya semula.pemeberhentian perangkat desa 

dapat sesuai dengan persturan yang telah disepakati bersama sebelunya yang telah 

disetujuan badan pengawas desan dan disetujui oleh kepal desa itu sendiri, 

sehingga kewenangan tersebut baru dapat melekat kepada kepala Desa apabila 

syarat pemberhentian dan perturan yang telah daa tersebut dapat 



 
 

dipertimbangkann tentang pemberhentian telah tepat dalam penerapanya sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 

Sebab pemberhentian harus sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati 

sebelumya dan sesuai dengan peraturan pertauran yang ada tidak hanya dengan 

kemaan seorang kepala desa sendiri, sehingga dengan dasar dasar yang ada 

tersebut maka kehupan masyrkat tidk terganggu dan dapat hidup rukun 

berdamoungan dengan aman nyaman tentram dan dapat mewujudakan tujuan 

bersama yaitu mamkkmurkan masyarakat terutama desanya seniri. 

Kunci utama dalam pembangunan sebuah desa adalah dengan adanya SDM yang 

memiliki kapasitas didalam bidang bidangnya masung masng sehingga pelayanan 

yang memuaskan bagi segenap masyarkat Desa, jiki didnilai kinerja baik maka 

diberhentiknny seoerang perangkat pembentu tidak akan terjadii, pemutusan 

perjanjian anatra kades dan perangkat biasa menimbulkan masalah yang justru 

akan menjadi awal kondisi dimana masyarakat yang tidak stabil dan memicu 

konflik antara satu sama lainnya. 

Seorang perangkat desa memiliki tugas yang begitu penting bagi berlangsungnya 

pemerintahan peraturan desa yang kedepaus wajib menguasai tugas dan jabatan 

yang telah diberikan oleh seorang kepala desa, beban amanah ini yang sagant 

harus dijaga karena menyangkut nilai nilai kepercayaan dari masyarakat, salah 

satu contoh dari tugas perangkat desa adalah kaur hubungan masyarkat, diman 

perangkat ini harus banyak melakukan sosialisai keluhan warga yang lngsung 

dapat terjun observasi kelapangan guna menjalin hubungan masyarakat dengan 



 
 

pemerintahan desa menjadi lebih mudah, sehingga pelayanan sipil kelurahan 

ataupun desa dapat berjalan dengan baik. 

Bukan hanya tentang pelyanan kepada warga namun juga harus menjadikan 

seluruh pemerintah dapat berjalan dengan lancar, maka disini peran seorang 

pemimpin sangan di perlukan bahkan sangat vital bagi kelangsungan kinerja para 

pembantunya ataupun perangkat, karena secara peraturan pengankatan dan 

pemiihan peramgkat adalah hak perogratif seorang kepala desa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


