
 

BUPATI MADIUN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

SALINAN 

PERATURAN  BUPATI MADIUN 

NOMOR 1 TAHUN 2016 

 

TENTANG 

 

 PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN,  

TAMBAHAN TUNJANGAN, PENERIMAAN LAIN YANG SAH DAN 

JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 

 SERTA PEMBERIAN PENGHARGAAN PURNA BHAKTI DAN UANG 

DUKA DI KABUPATEN MADIUN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MADIUN, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan  Pasal 66 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 

81 dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa, dipandang perlu mengatur  Penghasilan 

tetap, tunjangan, tambahan tunjangan 

penerimaan lain  yang sah dan  jaminan 

kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 

serta pemberian penghargaan purna bhakti dan 

uang duka di Kabupaten Madiun; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan 

dengan Peraturan Bupati; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintahan Daerah; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara; 

4. Undang-Undang Nomor 6  Tahun 2014 tentang 

Desa; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang-ndang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 47 Tahun 2015; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  113 

Tahun 2014 tentang   Pengelolaan Keuangan Desa; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Desa; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 

Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa; 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN 

TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN 

PENERIMAAN LAIN YANG SAH DAN JAMINAN 

KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN 

PERANGKAT DESA SERTA PEMBERIAN 

PENGHARGAAN PURNA BHAKTI DAN UANG DUKA 

DI KABUPATEN MADIUN. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintah Daerah, adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD 

menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan 

prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah 

Kabupaten Madiun. 

4. Bupati adalah Bupati Madiun. 

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai 

perangkat daerah Kabupaten Madiun. 

6. Desa adalah desa  atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat dan hak asal usul 

dan/atau hak tradisional  yang diakui dan dihormati 

dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh 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. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut 

BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 
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pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 

ditetapkan secara demokratis. 

10. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah 

dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

11. Penghasilan tetap adalah penghasilan yang diberikan 

kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, diberikan 

setiap bulan dan berasal dari dana perimbangan dalam 

APBN yang diterima oleh Kabupaten dan ditetapkan 

dalam   APBD. 

12. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari 

Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai 

kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan 

Desentralisasi. 

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut 

APB Desa adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintahan 

Desa. 

14. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar 

pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, 

bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, 

supervisi, monitoring pengawasan umum dan evaluasi 

pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.  

 

BAB  II 

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN  

KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 

 

Bagian Kesatu 

Penghasilan tetap 

 

    Pasal   2 

 

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh 

Penghasilan tetap setiap bulan. 
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(2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 

dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD. 

 

Pasal   3 

 

(1) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

diberikan kepada : 

a. Kepala Desa  non PNS, non TNI dan non POLRI;  

b. Sekretaris Desa non PNS; dan 

c. Perangkat   Desa  yang  diangkat sesuai dengan 

mekanisme peraturan perundangan yang berlaku. 

(2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

tidak diberikan kepada : 

a. Kepala Desa yang berasal dari PNS, TNI dan POLRI;   

b. Sekretaris Desa PNS dan Perangkat Desa PNS; 

c. Perangkat Desa yang telah berusia diatas 60 Tahun; 

d. Penjabat Kepala Desa   

(3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti pada 

tanggal 2 sampai dengan tanggal 31 diberikan 

penghasilan tetap. 

(4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diangkat pada 

tanggal 2 sampai dengan tanggal 31 diberikan 

penghasilan tetap pada bulan berikutnya. 

(5) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang cuti  diberikan 

penghasilan tetap. 

(6) Penghasilan tetap tidak diberikan bagi Kepala Desa yang 

meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari  kerja 

atau lebih secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas 

dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

(7) Penghasilan tetap tidak diberikan bagi Perangkat Desa 

yang meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari 

kerja atau lebih secara berturut-turut tanpa alasan yang 

jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

 

Pasal    4 

 

(1) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
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ayat (2) untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan 

Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai 

berikut : 

a. ADD bagi Desa yang berjumlah kurang dari                     

Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) digunakan 

maksimal 60 % (enam puluh perseratus) ; 

b. ADD yang berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta 

rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus 

juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,- (tiga 

ratus juta rupiah) sampai dengan maksimal 50 % (lima 

puluh perseratus) ; 

c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,- (tujuh 

ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,- 

(sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 

350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) 

sampai dengan maksimal 40 % (empat puluh 

perseratus) ; 

d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,- 

(sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara                   

Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta 

rupiah) sampai dengan maksimal 30 % (tiga puluh 

perseratus ). 

(2) Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

Keputusan Kepala Desa dengan mempertimbangkan 

efisiensi, jumlah perangkat dan beban tugas serta tingkat 

kesulitan geografis. 

 

 

Pasal   5 

 

(1) Pengalokasian pemberian penghasilan tetap sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 dengan memperhatikan komposisi 

APBDesa secara keseluruhan dan tidak boleh melebihi 

batasan 30 % (tiga puluh perseratus) belanja Desa diluar 

pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah 

bengkok/eks garapan. 

(2) Pengalokasian pemberian penghasilan tetap sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 dengan memperhitungkan jumlah 

perangkat Desa dengan perhitungan : 
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a. Kepala Desa,  

b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh 

perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh 

perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per 

bulan; 

c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 

50% (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60% 

(enam puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kades 

setiap bulan ; 

 

 

Pasal   6 

 

Rumus  penghitungan pemberian penghasilan tetap  setiap     

Desa  : 

PT  = N + 70-80 % N + (50-60 % N x P ) 

PT   = N ( 1 + 70-80 % + (50-60% X P ) 

 

N    =                  PT  

            (1 + 70-80% + ( 50-60% X P ) 

 

     Sekdes       = 70-80 % N 

 

     Perangkat   = 50-60 % N 

 

Keterangan  : 

N =    Penghasilan tetap Kepala Desa 

PT =    Penghasilan tetap 

P       =    Jumlah Perangkat Desa 

 

Contoh   : 

ADD Desa A dengan komposisi Kepala Desa, Sekdes 

Non PNS dan Perangkat Desa sejumlah 7 orang 

mendapatkan  Rp. 450.000.000,- sehingga maksimal 

penghasilan tetapnya dapat dialokasikan                           

Rp. 450.000.000,- x 60% = Rp. 270.000.000,- pada 

satu tahun anggaran. Untuk penghasilan tetapnya 

setiap bulan adalah Rp. 270.000.000,- : 12 bulan =                

Rp. 22.500.000,-. 
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Untuk pembagian penghasilan tetap masing-masing 

Kepala Desa adalah sebagai berikut  : 

 

22.500.000  = N + 70% N + ( 50% N x P )  

 

22.500.000  = ( 100  +  70  + ( 50  x  7 ) 

                        100     100       100 

 

N                  =             22.500.000 

                              170     +   350 

                              100          100 

 

N                  =       22.500.000 

                                   520 

                                   100 

 

N                  =    100  x 22.500.000  

                            520 

 

N            =  4.326.923,0769        

  (dibulatkan = 4.326.900) 

 

Jadi penghasilan tetap Kepala Desa A setiap bulan =                 

Rp. 4.326.900,- 

Sekretaris Desa = 4.326.900 x 70% =                                

Rp. 3.028.800,- 

Perangkat Desa sebanyak 7 orang = 4.326.900 x 50% x 

7 = Rp. 15.144.150      

 

 

Bagian Kedua 

Tunjangan 

 

Pasal 7 

 

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh tunjangan 

yang bersumber dari 30 % (tiga puluh perseratus) 

belanja Desa . 
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(2) Sekretaris Desa PNS mendapatkan tunjangan  dengan 

besaran 70% (tujuh puluh perseratus ) dari penghasilan 

tetap yang diterima oleh Kepala Desa. 

(3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan setiap bulan. 

(4) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) penghitungannya diatur dalam Peraturan Desa. 

(5) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) besaran 

ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa. 

 

Bagian Ketiga 

Sistem Penghitungan Besaran 

Penghasilan Tetap dan Tunjangan 

 

Pasal   8 

 

(1) Pengalokasian paling banyak 30 % (tiga puluh perseratus) 

belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam   Pasal 81 dan 

Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 47 Tahun 2015 digunakan : 

a. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan 

Perangkat Desa paling banyak 70 % (tujuh puluh 

perseratus) dari nilai 30% (tiga puluh perseratus) 

anggaran belanja Desa diluar hasil pengelolaan tanah 

bengkok/eks garapan. 

b. Operasional Pemerintahan Desa, tunjangan dan 

operasional BPD dan insentif Rukun Tetangga (RT) dan 

Rukun Warga (RW)  paling sedikit 30 % (tiga puluh 

perseratus) dari nilai 30% (tiga puluh perseratus) 

anggaran belanja Desa diluar hasil pengelolaan tanah 

bengkok/eks garapan. 

(2) Pembagian besaran prosentase belanja kebutuhan 

penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 

Desa, opersional penyelenggaraan pemerintahan desa, 

tunjangan dan opersional BPD serta insentif RT dan RW 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 

Peraturan Desa. 
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BAB III 

MEKANISME PENCAIRAN  

DAN TATA CARA PENGELOLAAN 

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN  

 

Pasal   9 

 

(1) Pemerintah desa mengalokasikan  penghasilan tetap  dan 

tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam 

Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBDes). 

(2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berasal dari dana ADD dan ditempatkan pada Pos Belanja 

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

(3) Penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2)  diberikan tiap bulan. 

 

Pasal     10 

 

Mekanisme pencairan penghasilan tetap dan tunjangan, diatur 

sebagai  berikut : 

a. Pemerintah Desa mengajukan usulan pencairan 

penghasilan tetap dan tunjangan berdasarkan jumlah 

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

setiap bulan disertai dengan Keputusan Kepala Desa 

tentang Penerima penghasilan tetap  dan tunjangan serta 

bukti penerimaan penghasilan tetap dan tunjangan setiap 

bulannya kepada Camat; 

b. Pengajuan sebagaimana dimaksud pada huruf a 

merupakan lampiran dari SPP yang diajukan oleh 

pelaksana kegiatan PTPKD penghasilan tetap dan 

tunjangan ; 

c. Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran dari 

usulan penghasilan tetap dan tunjangan yang 

disampaikan ; 

d. usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, 

disampaikan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya ; 
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e. Camat memberikan rekomendasi permohonan pencairan 

kepada Pemerintah Desa setelah melakukan evaluasi 

usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Desa; 

f. Bendahara Desa bersama dengan Kepala Desa mencairkan 

dana penghasilan tetap dan tunjangan dari Rekening Kas 

Desa pada bank yang ditunjuk dengan membawa 

rekomendasi pencairan dari Camat.  

 

 

Pasal   11 

 

(1)  Camat berkewenangan : 

a. memfasilitasi penghitungan penghasilan tetap dan 

tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa untuk 

ditetapkan dalam APBDes; 

b. mengkoordinasikan  kelancaran  dan ketepatan waktu 

pengajuan usulan pencairan penghasilan tetap dan 

tunjangan; 

c. melakukan evaluasi usulan penerimaan penghasilan 

tetap dan tunjangan dari Pemerintah Desa; 

d. memberikan rekomendasi pencairan penghasilan tetap 

dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 

yang sudah lengkap pengajuan usulan dan SPJnya; 

e. mengkoordinasikan ketepatan waktu laporan 

pertanggungjawan (SPJ);  

f. melakukan  koordinasi  dengan  Bank  yang ditunjuk 

untuk kelancaran proses pencairan. 

 

(2) Kepala  Desa  atau  Pejabat yang berwenang 

bertanggungjawab dan bertugas : 

a. menetapkan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala 

Desa dan perangkat Desa dalam Peraturan Desa 

tentang APBDes ; 

b. mengajukan  usulan  rekomendasi penerimaan  

penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa 

dan perangkat desa yang berhak; 
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c. melakukan verifikasi akan kebenaran usulan bagi 

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhak 

mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan; 

d. mengembalikan kelebihan pemberian penghasilan 

tetap dan tunjangan ke Rekening Kas Desa melalui 

Bendahara Desa ;   

e. menyampaikan  pertanggungjawaban  atas   

pengelolaan dana penghasilan tetap dan tunjangan. 

 

 

BAB  IV 

TAMBAHAN TUNJANGAN, PENERIMAAN LAIN YANG SAH 

 DAN JAMINAN KESEHATAN 

 

Pasal   12 

 

Selain penghasilan tetap  dan tunjangan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Desa dan Perangkat Desa 

menerima tambahan tunjangan, penerimaan lain yang sah 

dan jaminan kesehatan yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa. 

 

Bagian Kesatu 

Tambahan  Tunjangan  

Kepala Desa dan Perangkat Desa 

 

Pasal   13 

 

(1) Hasil pengelolaan dari tanah bengkok/eks garapan dapat 

digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan 

Perangkat Desa selain penghasilan tetap, tunjangan dan 

penerimaan lainnya yang sah. 

(2) Pengelolaan tanah bengkok/eks garapan sebagai 

tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 

dilaksanakan melalui mekanisme sewa yang hasilnya 

menjadi salah satu sumber pendapatan APBDesa dari 

Pendapatan Asli Desa. 
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(3) Pembagian besaran tambahan tunjangan diberikan 

dengan komposisi sebagai berikut : 

a. Paling banyak 60% (enam puluh perseratus) dari hasil 

sewa diberikan kembali kepada Kepala Desa dan 

Perangkat Desa; 

b. Paling sedikit  40% (empat puluh perseratus) dari hasil 

sewa diberikan kembali dengan mempertimbangkan 

kapasitas/kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa 

yang bersangkutan. 

(4) Pertimbangan kinerja bagi Kepala Desa dan Perangkat 

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat 

diukur berdasarkan : 

a. tingkat kehadiran; 

b. hasil pekerjaan berupa laporan; 

c. kedisiplinan waktu dan seragam dinas; 

d. prestasi kerja dan lain penilaian yang dituangkan 

dalam Peraturan Desa. 

(5) Sekretaris Desa PNS tidak mendapatkan tambahan 

tunjangan yang berasal dari pengelolaan tanah 

bengkok/eks garapan. 

(6) Tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diberikan setiap bulan. 

 
Pasal 14 

 

(1) Pemberian tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 penghitungannya diatur dalam Peraturan Desa. 

(2) Tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) besarannya ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa. 

 

Bagian Kedua 

Penerimaan Lain yang Sah  

Kepala Desa dan Perangkat Desa 

 

Pasal   15 

 
(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat memperoleh 
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penerimaan lain yang sah berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat berupa honorarium kegiatan, uang 

transpot, uang lembur dan penerimaan lain yang sah. 

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang penerimaan lain yang sah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 

Peraturan Desa. 

(4) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) besaran ditetapkan dalam Keputusan Kepala 

Desa. 

 

Bagian Ketiga 

Jaminan Kesehatan  

Kepala Desa dan Perangkat Desa 

 

 Pasal  16 

 

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak mendapatkan 

jaminan kesehatan yang bersumber dari APB Desa. 

(2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

pelaksanaannya terintegrasi dengan program jaminan 

kesehatan Pemerintah. 

  

BAB  V 

PENGHARGAAN PURNA BHAKTI DAN PEMBERIAN           

UANG DUKA  

 

Bagian Kesatu  

Penghargaan Purna Bhakti 

 

Pasal 17 

 

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah berhenti 

karena berakhir masa jabatannya diberikan Penghargaan 

Purna Bhakti sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dengan ketentuan sebagai  

berikut : 
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a. Kepala Desa sebesar 4 (empat) kali penghasilan tetap; 

dan  

b. Perangkat Desa sebesar 4 (empat) kali penghasilan 

tetap. 

(2) Pemberian Penghargaan Purna Bhakti sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, besarannya sesuai 

penghasilan tetap yang diterima pada bulan terakhir pada 

saat yang bersangkutan habis masa jabatan yang 

bersumber dari APB Desa.  

(3) Penerimaan Penghargaan Purna Bhakti sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan kepada : 

a.  Kepala Desa dan Perangkat Desa  yang diberhentikan 

tidak dengan hormat; 

b. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti 

dan/atau diberhentikan dengan hormat sebelum habis 

masa jabatan; dan 

c.  Sekretaris Desa yang tidak diangkat menjadi Pegawai 

Negeri Sipil. 

(4) Penerimaan  Penghargaan  Purna  Bhakti   sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diterimakan selama yang 

bersangkutan sudah diberhentikan tetap. 

 

Pasal  18 

 

Mekanisme pencairan dan pemberian penghargaan Purna 

Bhakti diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa. 

 

Bagian Kedua 

Uang Duka  

 

Pasal   19 

 

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia 

sebelum berakhir masa jabatan, kepada ahli warisnya 

diberikan uang duka. 

(2) Uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

sebesar 2 (dua) kali penghasilan tetap yang diterima pada 
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bulan terakhir masa jabatannya . 

(3) Uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bersumber dari APBDes. 

(4) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawa 

surat keterangan dari pejabat yang berwenang. 

(5) Pengaturan lebih lanjut tentang pemberian uang duka 

ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa. 

 

 

BAB  VI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

 

Pasal  20 

 

(1) Penjabat Kepala Desa dari PNS diberikan tunjangan 

senilai 60 % (enam puluh perseratus) dari penghasilan 

yang diterima jabatan yang diampu. 

(2) Perangkat Desa sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala 

Desa atau Perangkat Desa yang lain diberikan tunjangan 

senilai 50 % (lima puluh perseratus) dari penghasilan 

yang diterima jabatan yang diampu. 

(3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) 

adalah plafon penghasilan tetap dan tunjangan dari 

jabatan yang diampu.   

(4) Sisa dari penghasilan yang diterimakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan (2) menjadi SILPA Desa 

dan/atau untuk menambah jumlah penghasilan.  

(5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), (2), (3) dan (4) diatur dalam Peraturan Desa. 

  

Pasal 21 

 

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengambil cuti lebih 

dari 1 (satu) bulan tidak berhak mendapatkan tunjangan, 

tambahan tunjangan dan penerimaan lain yang sah pada 

bulan yang bersangkutan mengambil cuti. 

 



 17 

Pasal 22 

 

(1) Apabila didalam perjalanan Anggaran terdapat perubahan 

yang mengakibatkan bertambah / berkurangnya jumlah 

nilai APB Desa secara keseluruhan maka penghitungan 

penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan 

Perangkat Desa menyesuaikan dengan prosentase 30% 

(tiga puluh perseratus) belanja Desa diluar hasil 

pengelolaan tanah bengkok/eks garapan pada Perubahan 

APBDesa. 

(2) Hasil penghitungan penghasilan tetap Kepala Desa dan 

Perangkat Desa pada Perubahan APBDesa berlaku setelah 

tanggal pengundangan Perubahan APBDesa.   

 

Pasal  23 

 

Dalam hal ketentuan Pasal 4 ayat (1) tidak dapat 

dilaksanakan maka penghitungan penghasilan tetap dan 

tunjangan menggunakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati 

ini.  

  

BAB   VII 

KETENTUAN  PENUTUP 

 

Pasal  24 

 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan 

Bupati Madiun Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penghasilan 

Tetap Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan 

dan Penerimaan Lainnya Yang Sah di Kabupaten Madiun   

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 
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Pasal    25 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun. 

 

Ditetapkan di Madiun 

pada tanggal  6 Januari 2016    

 

BUPATI MADIUN, 

                 ttd. 

                MUHTAROM 

Diundangkan di  Madiun 

pada tanggal  6  Januari 2016 

 

  Plt. SEKRETARIS  DAERAH, 

        ttd. 

 

ENDANG SETYOWATI, SH,MM. 
       Pembina Utama Muda 

NIP. 19620223 198303 2 018 
 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 1 TAHUN 2016  

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

ttd 

WIDODO, SH, M.Si 
Pembina Tingkat  I 

NIP. 19611215 198003 1 006 


