
PENGURUS KABUPATEN
PERSATUAN PERANGKAT DESA INDONESIA (PPDI)

KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN ORGANISASI

Nomor : 01/PO/PPDI.KBM/2021

TENTANG

TATA KERJAPENGURUS
PERSATUAN PERANGKAT DESA INDONESIA (PPDI)

KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KETUA PERSATUAN PERANGKAT DESA INDONESIA (PPDI)
KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa Keputusan-keputusan Musyawarah Daerah
Kabupaten Kebumen adalah amanat yang harus
diwujudkan secara nyata.

b. bahwa fungsi, wewenang dan tugas pokok
Pengurus dalam mengemban amanat keputusan–
keputusan organisasi yang tertinggi di masing-
masing tingkatan, perlu diwujudkan secara nyata
oleh seluruh pengurus.

c. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan
keputusan-keputusan Musyawarah Daerah,
diperlukan pedoman dan peraturan yang
bertujuan untuk mensinkronisasikan,
menyelaraskan dan mengintegrasikan tugas dan
tanggung jawab dari seluruh pengurus di semua
tingkatan.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, maka
perlu diterbitkan Peraturan Organisasi tentang
Tata Kerja Kepengurusan Persatuan Perangkat
Desa Indonesia Kabupaten Kebumen.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undan
Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013
tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi
UndangUndang (Lembaran Negara Republik

SALINAN



Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Persatuan Perangkat Desa Indonesia.

Memperhatikan : 1. Usul dan saran yang berkembang dalam Rapat
Anggota Musyawarah Daerah III Tahun 2021;

2. Hasil Keputusan Musyawarah Daerah III Tahun
2021 Tanggal 26 September 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI TENTANG TATA KERJA
PENGURUS PERSATUAN PERANGKAT DESA
INDONESIA KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi ini, yang dimaksud dengan :
(1) Tata Kerja Organisasi ialah tata kerja Organisasi di semua tingkatan

dilingkungan Kabupaten Kebumen;
(2) Komposisi Pengurus ialah komposisi pengurus di semua tingkatan,

dilingkungan Kabupaten Kebumen;
(3) Pengurus Harian adalah Ketua, wakil ketua, Sekretaris, wakil Sekretaris

dan Bendahara, wakil Bendahara;
(4) Alat kelengkapan ialah alat kelengkapan kerja pengurus;
(5) Uraian tugas kerja ialah uraian tugas kerja pengurus di semua tingkatan;
(6) Tata hubungan ialah tata hubungan Pengurus Pusat dengan Pengurus

Provinsi, Pengurus Provinsi dengan Pengurus Kabupaten, Pengurus
Kabupaten dengan Pengurus Kecamatan, Pengurus Kecamatan dengan
Pengurus Ranting serta dengan Badan Penasihat/Pembina.

BAB II
KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu
Syarat-syarat pengurus

Pasal 2

(1) Semua anggota kepengurusan PPDI Kabupaten dan PPDI Kecamatan
disemua jenis dan tingkatan wajib memenuhi syarat-syarat umum sebagai
berikut:
a. Beriman dan bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Berjiwa dan melaksanakan Pancasila dan UUD1945 secara murni dan

konsekuen;
c. Anggota PPDI yang telah peran serta aktif dalam kepengurusan dan

atau terhadap organisasi;
d. Bersih, jujur, bermoral tinggi, bertanggung jawab, terbuka dan

berwawasan luas.



(2) Anggota Pengurus PPDI Kabupaten dan Pengurus PPDI Kecamatan
disamping memiliki syarat umum tersebut dalam ayat (1) wajib memiliki
syarat khusus sebagai berikut:
a. Pernah duduk dalam kepengurusan organisasi pada tingkat yang

dibawahnya;
b. Tidak merangkap jabatan bagi Ketua, Sekretaris, Bendahara dengan

jabatan yang ada dibawahnya;
c. Pengurus PPDI tidak merangkap menjadi pengurus organisasi lainnya;
d. Tidak mendudukijabatan pengurus lebih dari dua kali masa bakti

berturut-turut dalam jabatan yang sama.
e. Memiliki Sertifikat Kaderisasi Pertama dan Lanjutan.

Bagian Kedua
Komposisi Personalia Pengurus

Pasal 3

Komposisi pengurus terdiri dari :
a. Pengurus Harian Kabupaten;
b. Pengurus Harian Kecamatan;
c. Dewan Penasihat; dan
d. Dewan Kehormatan dan Kode Etik.

Bagian Ketiga
Pengurus Harian Kabupaten

Pasal 4

(1) Pengurus Harian Kabupaten berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri dari:
a. 1 (satu) orang Ketua;
b. 2 (dua) orang Wakil Ketua Sebagai Ketua Bidang;
c. 1 (satu) orang Sekretaris;
d. 1 (satu) orang Wakil Sekretaris;
e. 1 (satu) orang Bendahara ;
f. 1 (satu) orang Wakil Bendahara .

(2) Wakil Ketua Sebagai Ketua Bidang sebagaimana disebut pada ayat (1)
huruf b terdiri dari:
a. Bidang Organisasi, Kaderisasi, Ketenagakerjaan, Kesra serta Informasi

dan Komunikasi;
b. Bidang Kerohanian, Pembinaan, Kesenian, Olahraga, Advokasi dan

Perlindungan Hukum.
(3) Wakil Ketua Sebagai Ketua Bidang sebagaimana disebut pada ayat (1)

huruf b dibantu oleh Sekretaris Bidang.
(4) Sekretaris bidang terdiri dari :

a. 4 (empat) orang Sekretaris Bidang;
b. 4 (empat) orang Staff di masing-masing Sekretaris Bidang dan/atau

dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
(5) Sekretaris bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari

:
a. Sekretaris bidang Organisasi dan Kaderisasi;
b. Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan dan kesra;
c. Sekretaris Bidang Informasi dan Komunikasi;
d. Sekretaris Bidang Kerohanian;
e. Sekretaris Bidang Pembinaan, Kesenian dan Olahraga;
f. Sekretaris Bidang Advokasi dan Perlindungan Hukum.



Bagian Keempat
Pengurus Harian Kecamatan

Pasal 5

(1) Pengurus Harian Kecamatan berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari:
a. 1 (satu) orang Ketua;
b. 1 (satu) orang Wakil Ketua Sebagai Ketua Bidang;
c. 1 (satu) orang Sekretaris;
d. 1 (satu) orang Wakil Sekretaris;
e. 1 (satu) orang Bendahara ;

(2) Wakil Ketua Sebagai Ketua Bidang sebagaimana disebut pada ayat (1)
huruf b meliputi Bidang Organisasi, Kaderisasi, Ketenagakerjaan, kesra,
Informasi dan Komunikasi, Kerohanian, Pembinaan, Kesenian, Olah raga,
Advokasi dan Perlindungan Hukum;

(3) Wakil Ketua Sebagai Ketua Bidang sebagaimana disebut pada ayat (1)
huruf b dibantu oleh Sekretaris Bidang.

(4) Sekretaris bidang terdiri dari :
a. 4 (empat) orang Sekretaris Bidang;
b. 4 (empat) orang Staff di masing-masing Sekretaris Bidang dan/atau

dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
(5) Sekretaris bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari

:
a. Sekretaris Bidang Organisasi dan Kaderisasi
b. Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan dan Kesra
c. Sekretaris Bidang Informasi dan Komunikasi
d. Sekretaris Bidang Kerohanian dan Pembinaan
e. Sekretaris Bidang, Kesenian dan Olahraga
f. Sekretaris Bidang Advokasi dan Perlindungan Hukum
g. Sekretaris Bidang Humas

Bagian Kelima
Badan Penasihat

Pasal 6

(1) Badan Penasihat terdiri atas tokoh-tokoh dibidang pemerintahan,
kemasyarakatan dan para ahli yang berkaitan dengan pemerintahan dan
ketenagakerjaan;

(2) Badan Penasihat Kabupaten berjumlah sedikitnya 7 (tujuh) orang;
a. 1 (satu) orang Ketua
b. 1 (satu) orang Wakil Ketua
c. 1 (satu) orang Sekretaris
d. 1 (satu) orang Wakil Sekretaris
e. 3 (tiga) orang Anggota-anggota.



Bagian Keenam
Badan Kehormatan dan Kode Etik

Pasal 7

(1) Badan Kehormatan dan Kode Etik terdiri atas Unsur Penasihat, Unsur
Pimpinan Organisasi dan Unsur para ahli dan unsur lain sesuai
kebutuhan organisasi;

(2) Badan Kehormatan dan Kode Etik Kabupaten berjumlah sedikitnya 5
(lima) orang;
a. 1 (satu) orang Ketua
b. 1 (satu) orang Sekretaris
c. 3 ( tiga) orang Anggota-anggota.

BAB III
BIDANG-BIDANG

Bagian Kesatu
Bidang Organisasi, Kaderisasi, Ketenagakerjaan, Kesra serta

Informasi dan Komunikasi

Pasal 8

Bidang Organisasi, Kaderisasi, Ketenagakerjaan, Kesra serta Informasi dan
Komunikasi dibagi menjadi beberapa kesekretariatan diantaranya:
a. Sekretaris bidang Organisasi dan Kaderisasi
b. Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan dan kesra
c. Sekretaris Bidang Informasi dan Komunikasi

Bagian Kedua
Bidang Kerohanian, Pembinaan, Kesenian, Olah raga, Advokasi Perlindungan

Hukum dan Humas

Pasal 9

Bidang Kerohanian, Pembinaan, Kesenian, Olah raga, Advokasi dan
Perlindungan Hukum dibagi menjadi beberapa kesekretariatan diantaranya:
a. Sekretaris Bidang Kerohanian dan Pembinaan
b. Sekretaris Bidang Kesenian dan Olahraga
c. Sekretaris Bidang Advokasi dan Perlindungan Hukum
d. Sekretaris Bidang Humas



BAB IV
URAIAN TUGAS KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu
Ketua

Pasal 10

(1) Ketua memiliki kewenangan membuat dan mengesahkan seluruh
keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan organisasi yang bersifat
strategis (politis) melalui kesepakatan dalam Rapat Pengurus PPDI;

(2) Ketua memiliki tanggung jawab mengkoordinasikan dan
mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan organisasi dan program
kerjanya dan mempertanggungjawabkan secara internal kepada Rapat
Pengurus PPDI dan Konggres PPDI (Rapat Anggota/Musda) pada akhir
masa baktinya;

(3) Ketua bertugas :
a. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan organisasi dalam

pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi;
b. Memimpin rapat-rapat pengurus, baik rapat khusus Badan Pengurus

Harian dan ketua-ketua bidang, atau rapat umum yang diikuti semua
unsur pengurus;

c. Mewakili organisasi untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan
pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam Rapat Organisasi;

d. Mewakili organisasi untuk menghadiri acara tertentu atau agenda
lainnya;

e. Bersama-sama sekretaris/Wakil sekretaris menandatangani surat-
surat yang berhubungan dengan sikap dan kebijakan organisasi, baik
bersifat ke dalam maupun ke luar;

f. Bersama-sama Sekretaris dan Bendahara merancang agenda
mengupayakan pencarian dan penggalian sumber dana bagi aktifitas
operasional dan program organisasi;

g. Memelihara keutuhan dan kekompakan seluruh pengurus organisasi;
h. Memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategi dan

kebijakan organisasi dalam rangka pelaksanaan program kerja
maupun dalam menyikapi reformasi diseluruh tatanan kehidupan
demi pencapaian cita-cita dan tujuan organisasi;

i. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar
tercapainya efisiensi dan efektivitas kerja organisasi.

(4) Ketua memiliki fungsi:
a. Pemegang kekuasaan tertinggi dalam pimpinan organisasi;
b. Merumuskan kebijakan untuk pengembangan organisasi;
c. Mengkoordinasikan kegiatan dan pengembangan organisasi;
d. Bertanggung jawab terhadap seluruh Keputusan Musyawarah dan

melaksanakan program kerja sebaik-baiknya dengan  seluruh jajaran
pengurus pusat organisasi;

e. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang dipandang perlu
menurut kepentingan dan perkembangan organisasi;

f. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Konggres
Organisasi.



Bagian Kedua
Wakil Ketua sebagai Ketua Bidang

Pasal 11

(1) Wakil Ketua memiliki Kewenangan membuat dan mengesahkan seluruh
keputusan dan kebijakan organisasi di dalam bidang yang berada dalam
pengurusannya;

(2) Wakil Ketua memiliki tanggung jawab mengkoordinasikan dan
mengorganisasikan seluruh penyelenggara program kerja di seluruh divisi
yang berada dalam pengurusannya dan mempertanggungjawabkan kepada
ketua;

(3) Wakil Ketua memiliki tugas:
a. Mengkoordinasikan dan mewakili kepentingan organisasi di seluruh

divisi dalam bidang yang berada dalam pengurusannya;
b. Mewakili ketua apabila berhalangan untuk setiap aktifitas dalam

organisasi yang relevan dengan bidang pengurusannya;
c. Merumuskan segala kebijakan di seluruh divisi di bawah Bidang dalam

pengurusannya;
d. Mengawasi seluruh penyelenggaraan program kegiatan di seluruh

divisi di bawah bidang dalam pengurusannya.

(4) Wakil Ketua memiliki Fungsi:
a. Pemegang kekuasaan tertinggi dalam bidang pengurusan;
b. Merumuskan kebijakan untuk pengembangan program dalam bidang

pengurusan;
c. Mengkoordinasikan kegiatan dan pengembangan divisi di bawah

bidang pengurusannya;
d. Bertanggung jawab terhadap seluruh Keputusan Musyawarah dan

melaksanakan program kerja sebaik-baiknya dengan  seluruh jajaran
pengurus organisasi;

e. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang dipandang perlu
menurut kepentingan dan perkembangan organisasi;

f. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya bertanggung jawab kepada
ketua.

Bagian Ketiga
Sekretaris

Pasal 12

(1) Sekretaris memiliki kewenangan membuat dan mengesahkan keputusan
dan kebijakan organisasi bersama-sama ketua dalam bidang administrasi
dan penyelenggaraan organisasi.

(2) Sekretaris memiliki tanggungjawab mengkoordinasikan seluruh
penyelenggaraan roda organisasi bidang administrasi dan tata kerja
organisasi dan mempertanggungjawabkan kepada ketua.

(3) Sekretaris memiliki Tugas Pokok:
a. Melaksanakan pengelolaan administrasi kesekretariatan dan

melakukan koordinasi antar pengurus dan antar kelembagaan;
b. Bersama Ketua membuat Surat Keputusan dan Rencana Kerja

Organisasi;



c. Bersama Ketua dan Bendahara merupakan Tim Kerja Keuangan (TKK)
atau otorisator keuangan di tubuh pengurus;

d. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan dan ketentuan
organisasi di bidang administrasi dan tata kerja organisasi untuk
menjadi kebijakan organisasi;

e. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas organisasi di bidang
administrasi dan tata kerja dan menghadiri rapat-rapat Organisasi dan
rapat-rapat lainnya;

f. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar
bidang;

g. Menjaga dan memelihara soliditas kepengurusan melalui konsolidasi
internal dan manajemen konflik yang representif.

(4) Sekretaris memiliki Fungsi:
a. Melakukan pengelolaan administrasi kesekretariatan, korespondensi

dan kearsipan;
b. Melakukan pengelolaan inventaris organisasi serta pengadaan

kebutuhan kesekretariatan;
c. Mengkoordinasikan kegiatan antar pengurus dengan pengurus,

pengurus dengan DPW dan DPP (Pengurus Propinsi dan Pegurus
Pusat), pengurus dengan pihak luar;

d. Membuat laporan periodik kegiatan organisasi;
e. Mempersiapkan dan mengkoordinasikan kepanitiaan dan persiapan

teknis lainnya untuk kegiatan organisasi;
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua sesuai dengan

kepentingan dan perkembangan organisasi;
g. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya bertanggung jawab kepada

Ketua.

Bagian Keempat
Wakil Sekretaris

Pasal  13

(1) Wakil Sekretaris memiliki kewenangan membuat dan mengesahkan
keputusan dan kebijakan organisasi bersama-sama Sekretaris dalam hal
kesekretariatan dan kerumahtanggaan.

(2) Wakil Sekretaris memiliki tanggungjawab mengkoordinasikan seluruh
aktivitas kesekretariatan dan tata usaha organisasi dan mempertanggung
jawabkan kepada Sekretaris.

(3) Wakil Sekretaris memiliki Tugas:
a. Mewakili sekretaris apabila berhalangan terutama untuk setiap

aktifitas kesekretariatan dan tata kerja organisasi;
b. Bersama Sekretaris mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas

organisasi di bidang administrasi dan tata kerja dan menghadiri rapat-
rapat Organisasi dan rapat lainnya;

c. Membuat risalah dalam setiap pertemuan/rapat-rapat baik RO (Rapat
Organisasi) maupun rapat umum;

d. Merumuskan, mengusulkan dan mendokumentasikan peraturan dan
data yang berkaitan dengan atribut dan asset yang tidak bergerak
untuk mendukung kepentingan organisasi baik internal maupun
eksternal;

e. Mengusulkan dan memfasilitasi kebutuhan organisasi dalam
pengadaan akomodasi, logistik dan travel organisasi.



(4) Wakil Sekretaris memiliki Fungsi:
a. Membantu Sekretaris melakukan pengelolaan administrasi

kesekretariatan, korespondensi dan kearsipan;
b. Membantu Sekretaris melakukan pengelolaan inventaris organisasi

serta pengadaan kebutuhan kesekretariatan;
c. Membantu Sekretaris mengkoordinasikan kegiatan antar pengurus

dengan pengurus, pengurus dengan DPW, pengurus dengan pihak
luar;

d. Membantu Sekretaris membuat laporan periodik kegiatan organisasi;
e. Membantu Sekretaris mempersiapkan dan mengkoordinasikan

kepanitiaan dan persiapan teknis lainnya untuk kegiatan organisasi;
f. Membantu Sekretaris melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

Ketua sesuai dengan kepentingan dan perkembangan organisasi;
g. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, bertanggung jawab kepada

Ketua.

Bagian Kelima
Bendahara

Pasal 14

(1) Bendahara memiliki kewenangan membuat dan mengesahkan keputusan
dan kebijakan organisasi bersama-sama Ketua dalam hal keuangan dan
kekayaan organisasi.

(2) Bendahara memiliki tanggungjawab mengkoordinasikan seluruh aktivitas
pengolahan keuangan dan kekayaan organisasi dan
mempertanggungjawabkan kepada ketua.

(3) Bendahara memiliki tugas:
a. Melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengadaan kebutuhan

barang organisasi;
b. Mewakili Ketua apabila berhalangan hadir terutama untuk setiap

aktivitas di bidang pengelolahan keuangan organisasi;
c. Bersama Ketua dan Sekretaris merupakan Tim Kerja Keuangan (TKK)

atau otorisator keuangan ditubuh pengurus;
d. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi di bidang

pengelolahan keuangan organisasi untuk menjadi kebijakan
organisasi;

e. Memimpin rapat-rapat organisasi dibidang pengolahan keuangan
organisasi, menghadiri rapat-rapat organisasi dan rapat-rapat lainnya;

f. Memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program kerja dan roda
organisasi.

(4) Bendahara memiliki fungsi:
a. Melaksanakan tata pembukuan penerimaan, pengeluaran dan

pembayaran keuangan organisasi;
b. Melakukan pengadaan kebutuhan barang organisasi;
c. Menyusun rencana anggaran dan TOR (Tata Organisasi) nya;
d. Membuat laporan periodik keuangan organisasi;
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan berkoordinasi

langsung dengan Sekretaris;
f. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, bertanggungjawab kepada

Ketua.



Bagian Keenam
Wakil Bendahara

Pasal 15

(1) Wakil Bendahara memiliki Kewenangan membuat dan mengesahkan
keputusan dan kebijakan organisasi bersama-sama Bendahara dalam
pengolahan pengawasan dan pemeriksaan kekayaan keuangan.

(2) Wakil Bendahara memiliki Tanggungjawab mengkoordinasikan seluruh
aktivitas pengolahan/pembukuan keuangan organisasi dan
mempertanggungjawabkan kepada Bendahara.

(3) Wakil Bendahara memiliki Tugas:
a. Mewakili Bendahara apabila berhalangan hadir terutama untuk setiap

aktivitas di bidang pengelolahan kekayaan dan keuangan organisasi;
b. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi tentang

system pembukuan keuangan organisasi untuk menjadi kebijakan
organisasi;

c. Menyelenggarakan aktifitas pembukuan terhadap transaksi
pengeluaran dan pemasukan keuangan secara rutin.

(4) Wakil bendahara memiliki fungsi:
a. Membantu bendahara melaksanakan tata pembukuan penerimaan,

pengeluaran dan pembayaran keuangan organisasi;
b. Membantu bendahara melakukan pengadaan kebutuhan barang

organisasi;
c. Membantu bendahara menyusun rencana anggaran dan TOR nya;
d. Membantu bendahara membuat laporan periodik keuangan organisasi;
e. Membantu bendahara melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

Ketua dan berkoordinasi langsung dengan Sekretaris;
f. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, bertanggungjawab kepada

Ketua.

Bagian Ketujuh
Sekretaris Bidang

Pasal 16

(1) Sekretaris Bidang memiliki kewenangan menyelenggarakan segala
program kegiatan yang telah ditetapkan dalam program kerja.

(2) Sekretaris Bidang memiliki tanggungjawab mengkoordinasikan dan
mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan program kerja dan
pelaksanaan kebijakan organisasi dalam penyelenggaraan program
kegiatan.

(3) Sekretaris Bidang memiliki tugas:
a. Merumuskan dan mengusulkan program kegiatan berikut anggaran

kegiatan setiap tahunnya untuk disetujui oleh rapat bidang dan
organisasi;

b. Mendata dan menginventarisir aktivitas dan kegiatan organisasi yang
sudah ada untuk diteliti dan dikaji menjadi bahan pengembangan
lebih lanjut;



c. Membangun hubungan kerjasama setiap anggota divisi;
d. Menyelenggarakan kegiatan yang sudah menjadi agenda dalam

Organisasi.

(4) Sekretaris Bidang memiliki fungsi:
a. Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam mengelola kegiatan;
b. Merumuskan langkah-langkah strategis dan teknis untuk

melaksanakan kegiatan yang diamanatkan dalam program kerja;
c. Mengkoordinasikan komponen-komponen kepanitiaan untuk

pelaksanaan kegiatan;
d. Bertanggungjawab terhadap ketua bidang dalam melaksanakan

kegiatan yang diamanatkan program kerja;
e. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada ketua bidang.

Bagian Kedelapan
Badan Penasihat

Pasal 17

(1) Badan Penasihat memiliki kewenangan memberikan nasihat dan
pembinaan serta dapat memberi pertimbangan yang dapat disampaikan
melalui Rapat Pengurus.

(2) Badan Penasihat memiliki tugas pokokbaik diminta atau tidak bertugas
memberi nasihat dan membina serta memberikan saran-saran kepada
Pengurus Kabupaten.

Bagian Kesembilan
Badan Kehormatan dan Kode Etik

Pasal 18

(1) Badan Kehormatan dan Kode Etik memiliki kewenanganmemberikan
nasihat dan pembinaan serta dapat memberi pertimbangan yang dapat
disampaikan melalui Rapat Pengurus dalam hal pelanggaran Kode Etik
dan Ikrar.

(2) Badan Kehormatan dan Kode Etik memiliki tugas pokokbaik diminta atau
tidak diminta. Badan Kehormatan dan Kode Etik bertugas memberi
nasihat dan membina serta memberikan saran-saran kepada Pengurus
Kabupaten dalam hal pelanggaran Kode Etik dan Ikrar.



BAB V
KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Penerimaan Anggota

Pasal 19

(1) Keanggotaan dapat diperoleh dengan jalan mengajukan permohonan
menjadi anggota kepada pengurus PPDI kabupaten melalui pengurus
Kecamatan.

(2) Pengurus PPDI Kecamatan menetapkan permohonan keanggotaan dan
melaporkannya kepada pengurus PPDI Kabupaten.

(3) Pengurus PPDI Kabupaten mengeluarkan Kartu Tanda Anggota bagi
anggota yang bersangkutan.

(4) Dalam surat permohonan ini sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri:
a. Foto Copy KTP / Kartu Domisili dan Kartu Keluarga;
b. Foto Copy Surat Keputusan ( SK ) Pengangkatan Perangkat Desa.

Bagian Kedua
Kewajiban Anggota

Pasal 20

Anggota mempunyai kewajiban untuk:
a. Menaati Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART), peraturan

serta ketentuan organisasi;
b. Menjunjung tinggi kode etik dan ikrar perangkat desa Indonesia;
c. Mematuhi disiplin organisasi;
d. Melaksanakan program, tugas serta misi organisasi;
e. Membayar iuran anggota;
f. Iuran anggota sebagaimana dimaksud huruf e dibayarkan setiap bulan

dengan besaran Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
g. Iuran anggota sebagaimana dimaksud huruf e dikumpulkan oleh Pengurus

Kecamatan dan disetorkan ke Bendahara Kabupaten melalui rekening
Pengurus PPDI Kabupaten Kebumen;

h. Besaran iuran anggota sebagaimana dimaksud huruf f digunakan 2 (dua)
alokasi:
a) Pengurus Kabupaten sebesar 25 perseratus; dan
b) Pengurus Kecamatan sebesar 75 perseratus.

i. Memberikan sumbangan sukarela kepada PPDI jika dibutuhkan.

Bagian Ketiga
Hak Anggota

Pasal 21

Anggota PPDI memiliki hak-hak sebagai berikut:
a. Hak pilih yaitu hak untuk dipilih dan memilih menjadi pengurus

organisasi;
b. Hak suara yaitu hak untuk memberikan suaranya pada waktu

pemungutan suara;
c. Hak bicara yaitu hak mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun

tertulis;
d. Hak membela diri yaitu hak untuk menyampaikan pembelaan diri atas



tindakan disiplin organisasi yang dijatuhkan kepadanya atau atas
pembatasan hak-hak keanggotaannya;

e. Hak memperoleh kesejahteraan, pembelaan dan perlindungan hukum
dalam melaksanakan tugasnya.

Bagian Keempat
Disiplin organisasi

Pasal 22

(1) Tindakan disiplin organisasi dapat dikenakan kepada anggota yang :
a. Dianggap telah melanggar kode etik perangkat desa Indonesia, Ikrar

Perangkat Desa Indonesia, Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga
serta disiplin organisasi;

b. Tidak membayar uang iuran selama 6 (enam) bulan berturut-turut
dengan tidak memberikan alasan yang dapat dibenarkan oleh
organisasi.

(2) Tindakan disiplin dapat berupa ;
a. Peringatan lisan atau tertulis;
b. Pemberhentian/pembebasan sebagai anggota.

(3) Sebelum suatu tindakan disiplin dilakukan, pengurus organisasi yang
mempunyai wewenang untuk menegakkan tindakan disiplin wajib
mengadakan penyelidikan yang seksama.

(4) Sebelum suatu tindakan disiplin dilakukan, anggota yang dianggap
bersalah diberi kesempatan membela diri dengan cukup dan disertai
pembuktian yang sah.

(5) Semua anggota yang terkena tindakan disiplin organisasi mempunyai hak
banding kepada instansi organisasi yang lebih tinggi sampai tingkat
Musyawarah Nasional.

BAB VI
FORUM ORGANISASI

Pasal  23

(1) Jenis Forum Organisasi PPDI Kabupaten:
a. Musyawarah Daerah PPDI Kabupaten disebut MUSDAKAB;
b. Musyawarah Daerah Luar Biasa PPDI Kabupaten disebut

MUSDALUBKAB;
c. Musyawarah Kerja Daerah PPDI Kabupaten disebut MUSKERDAKAB;
d. Rapat Kerja Daerah PPDI Kabupaten disebut RAKERDAKAB;
e. Rapat Pimpinan Daerah PPDI Kabupaten disebut RAPIMDAKAB;
f. Rapat Koordinasi Daerah PPDI Kabupaten disebut RAKORDAKAB.

(2) Jenis Forum Organisasi PPDI Kecamatan:
a. Musyawarah PPDI Kecamatan disebut MUSCAM;
b. Musyawarah Luar Biasa PPDI Kecamatan disebut MUSCAMLUB;
c. Musyawarah Kerja PPDI Kecamatan disebut MUSKERCAM;
d. Rapat Kerja PPDI Kecamatan disebut RAKERCAM;
e. Rapat Pimpinan PPDI Kecamatan disebut RAPIMCAM;
f. Rapat Koordinasi PPDI Kecamatan disebut RAKORCAM.



Bagian Kesatu
Musyawarah Daerah Kabupaten

Pasal 24

(1) Musyawarah Daerah PPDI Kabupaten diadakan dan dipimpin oleh
Pengurus PPDI Kabupaten setiap 5 (lima) tahun sekali;

(2) Musyawarah Daerah ( Musda ) PPDI Luar Biasa Kabupaten dapat juga
diadakan:
a. Kalau Pengurus PPDI Kabupaten menganggap perlu dan disetujui

Rapat Kerja PPDI Kabupaten;
b. Atas permintaan lebih dari ½ (seperdua) jumlah Kecamatan yang

mewakili lebih dari ½ (seperdua) jumlah suara;
c. Atas permintaan Pengurus PPDI Provinsi.

(3) Dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sesudah salah satu dan atau semua
permintaan tersebut diterima Pengurus PPDI Kabupaten wajib
menyelenggarakannya.

Pasal 25

Peserta Musyawarah Daerah PPDI Kabupaten terdiri dari :
a. Pengurus PPDI Kecamatan;
b. Pengurus PPDI Kabupaten;
c. Pengurus PPDI Provinsi;
d. Badan Pembina PPDI kabupaten;
e. Peninjau serta undangan lain yang ditetapkan oleh rapat anggota PPDI

Kabupaten.

Pasal 26

(1) Dalam Musyawarah Daerah PPDI Kabupaten semua peserta mempunyai
hak bicara tapi tidak semua memiliki hak suara;

(2) Hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dimiliki oleh
utusan-utusan pengurus PPDI Kecamatan;

(3) Jumlah hak suara 1 (satu) PPDI kecamatan sedikitnya 1 (satu) suara dan
sebanyak-banyaknya 5 (lima) suara;

(4) PPDI Kecamatan boleh mewakili 1 (satu) PPDI Kecamatan lain yang
berhalangan menghadiri Musyawarah Daerah PPDI Kabupaten dengan
mandat yang sah.

Pasal 27

(1) Acara pokok Musyawarah Daerah PPDI Kabupaten paling sedikit wajib
membahas dan menetapkan hal-hal sebagai berikut :
a. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPDI Kabupten, mengenai hal-

hal :
a) Kegiatan pelaksanaan program organisasi, inventaris dan kekayaan

organisasi;
b) Kebijakan keuangan organisasi, inventaris dan kekayaan

organisasi.
b. Penetapan Program Kerja termasuk rencana anggaran keuangan untuk

masa bhakti yang akan datang;
c. Pemilihan Pengurus PPDI Kabupaten masa bhakti berikutnya.

(2) Acara lainnya yang ditetapkan dan disahkan dalam Musyawarah Daerah
PPDI Kabupaten sesuai kewenangan yang diatur dalam AD dan ART serta
peraturan organisasi.



Bagian Kedua
Musyawarah Kerja Daerah PPDI Kabupaten

Pasal 28

(1) Musyawarah Kerja Daerah PPDI Kabupaten adalah rapat antar Pengurus
PPDI Kecamatan yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus PPDI
Kecamatan dan merupakan instansi di bawah Musyawarah Daerah PPDI
Kabupaten.

(2) Tujuan Musyawarah Kerja Daerah PPDI Kabupaten adalah menetapkan
program tahunan dan kebijakan organisasi sepanjang tidak bertentangan
dengan Rapat Anggota PPDI Kabupaten.

(3) Musyawarah Kerja PPDI Kabupaten dapat menentukan penggantian
anggota Pengurus harian terpilih antar waktu apabila terjadi kekosongan.

Pasal 29

(1) Musyawarah Kerja Daerah PPDI Kabupaten diadakan 1 (satu) tahun
sekali;

(2) Pelaksanaan Musyawarah Kerja Daerah PPDI Kabupaten yang pertama
dalam masa bakti kepengurusan PPDI Kabupaten yang baru selambat-
lambatnya 6 (enam) bulan setelah Musyawarah Daerah PPDI Kabupaten.

(3) Musyawarah Kerja Daerah PPDI Kabupaten terakhir dalam masa bhakti
itu diadakan selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Musyawarah
Wilayah PPDI Provinsi.

(4) Musyawarah Kerja Daerah PPDI Kabupaten dapat juga diadakan:
a. Jika Pengurus PPDI Kabupaten menganggap perlu dan disetujui rapat

kerja PPDI Kabupaten;
b. Atas permintaan Pengurus PPDI Provinsi;
c. Atas permintaan Pengurus Pusat.

(5) Dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sesudah salah satu dan atau semua
permintaan tersebut diterima, maka Pengurus PPDI Kabupaten wajib
menyelenggarakan Musyawarah Kerja Daerah PPDI Kabupaten.

Pasal 30

Peserta Musyawarah Kerja Daerah PPDI Kabupaten terdiri dari :
a. Pengurus PPDI Kecamatan;
b. Pengurus PPDI Kabupaten;
c. Pengurus PPDI Provinsi;
d. Para Pembina PPDI; dan
e. Peninjau serta undangan lain ditetapkan oleh pengurus Provinsi.

Pasal 31

(1) Dalam Musyawarah Kerja PPDI Kabupaten setiap peserta mempunyai hak
bicara;

(2) Hak suara ada pada utusan-utusan Pengurus PPDI Kecamatan;
(3) Jumlah suara 1 (satu) PPDI Kecamatan sekurang-kurangnya 1 suara

sebanyak-banyaknya 5 suara.



Pasal 32

Kewajiban Musyawarah Kerja Daerah PPDI Kabupaten diantaranya:
(1) Membahas dan menilai cara pelaksanaan Keputusan Musyawarah Daerah

PPDI Kabupaten.
(2) Menetapkan rencana kerja tahunan dan kebijakan yang belum ditetapkan

dalam Musyawarah Daerah PPDI Kabupaten.
(3) Menentukan penggantian anggota pengurus harian terpilih antar waktu

apabila terjadi kekosongan.
(4) Membahas dan menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja

Organisasi (RAPBO) Pengurus PPDI Kabupaten untuk tahun mendatang.
(5) Musyawarah Kerja Daerah PPDI Kabupaten menjelang MUSWIL sedikitnya

menetapkan calon-calon anggota Panitia Pemilihan Pengurus Provinsi.
(6) Musyawarah Kerja Daerah PPDI Kabupaten menjelang Musda sedikitnya

menetapkan calon-calon anggota Pengurus Pusat dan menjelang
Musyawarah Daerah Kabupaten menetapkan calon anggota Panitia
Pemilihan Pengurus Kabupaten.

Bagian Ketiga
Musyawarah PPDI Kecamatan

Pasal 33

(1) Musyawarah PPDI kecamatan diselenggarakan dan dipimpin oleh
pengurus PPDI Kecamatan setiap 3 (tiga) tahun sekali pada akhir masa
bhakti kepengurusan PPDI Kecamatan.

(2) Musyawarah PPDI Kecamatan Luar Biasa dapat juga diadakan:
a. Jika Pengurus PPDI Kecamatan menganggap perlu;
b. Atas permintaan sekurang-kurangnya ½ (seperdua) jumlah anggota

PPDI Kecamatan;
c. Atas permintaan Pengurus PPDI Kabupaten;
d. Atas permintaan Pengurus PPDI Provinsi;

(3) Peserta rapat Anggota PPDI Kecamatan terdiri dari :
a. Seluruh anggota PPDI Kecamatan
b. Pengurus PPDI Kecamatan
c. Wakil Pengurus PPDI Kabupaten
d. Wakil Pengurus PPDI Provinsi

(4) Semua anggota berdasarkan undangannya mempunyai hak bicara
(5) Hak bicara dan hak suara ada pada semua anggota PPDI Kecamatan yang

hadir
(6) Anggota yang tidak hadir dianggap tidak mengunakan hak bicara dan hak

suaranya
(7) Acara pokok Musyawarah PPDI Kecamatan wajib membahasdan

menetapkan antara lain :
a. Laporan pertanggungjawaban Pengurus PPDI Kecamatan termasuk

kebijakan keuangan dalam masa bhaktinya;
b. Rencana kerja termasuk anggaran keuangan dalam masa bhakti yang

akan datang;
c. Pemilihan Pengurus PPDI Kecamatan.

(8) Pada dasarnya segala ketentuan tentang penyelenggaraan Musyawarah
PPDI Kecamatan disesuaikan berdasarkan ruang lingkup dan
tingkatannya.



Bagian Keempat
Musyawarah Kerja Kecamatan

Pasal 34

(1) Musyawarah Kerja PPDI Kecamatan diadakan dan dipimpin oleh Pengurus
PPDI Kecamatan.

(2) Musyawarah Kerja PPDI Kecamatan dapat juga diadakan :
a. Jika Pengurus PPDI Kecamatan menganggap perlu;
b. Atas permintaan sekurang-kuranganya ½ (seperdua) jumlah anggota

PPDI Kecamatan;
c. Atas permintaan Pengurus PPDI Kabupaten;
d. Atas permintaan Pengurus PPDI Provinsi.

(3) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah salah satu dan atau semua
permintaan tersebut dalam ayat(2) diterima, Pengurus PPDI Kecamatan
wajib menyelenggarakannya Musyawarah Kerja PPDI Kecamatan

(4) Peserta musyawarah kerja PPDI Kecamatan :
a. Seluruh anggota PPDI Kecamatan;
b. Pengurus PPDI Kabupaten;
c. Wakil Pengurus PPDI Kabupaten;
d. Wakil Pengurus PPDI provinsi;
e. Peninjau yang diundang oleh pengurus PPDI kecamatan

(5) Hak bicara dan hak suara ada pada semua anggota PPDI Kecamatan yang
hadir dengan ketentuan 1 (satu) anggota 1 (satu) suara

(6) Anggota yang tidak hadir dianggap tidak menggunakan hak bicara dan hak
suaranya

(7) Pada dasarnya segala ketentuan tentang penyelenggaraan Musyawarah
Kerja Daerah PPDI Kabupaten berlaku juga pada penyelenggaraan
Musyawarah Kerja PPDI Kecamatan dengan disesuaikan berdasarkan
ruang lingkup dan tingkatannya.

Bagian Kelima
Rapat Pengurus

Pasal 35

(1) Rapat Pengurus/Pengurus Harian di setiap tingkatan diadakan sesuai
keperluan dan sekurang- kurangnya diselenggarakan 1 (satu) kali sebulan.

(2) Rapat Pengurus Lengkap Pimpinan Organisasi diselenggarakan sekurang-
kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

(3) Rapat Pleno Lengkap Organisasi yang dihadiri oleh seluruh Pengurus
Organisasi, dan Badan Penasihat diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga)
bulan sekali.

(4) Rapat Pengurus Lengkap dapat juga diadakan atas permintaan ½
(seperdua) jumlah anggota Pengurus Langkap dan atau ada hal-hal yang
mendesak.

(5) Pertemuan khusus antara berbagai pihak secara terpisah dapat diadakan
sesuai keperluan.

(6) Dalam rapat tersebut semua anggota yang hadir mempunyai hak bicara
dan hak suara yang sama.

Pasal 36

Pertemuan lain dapat diselenggarakan oleh pengurus organisasi di semua
tingkatan apabila diperlukan dalam upaya kelancaran misi organisasi.



BAB VII
KADERISASI

Bagian Kesatu
Definisi Kaderisasi

Pasal 37

Kaderisasi adalah suatu proses dalam organisasi yang berlangsung secara
berkelanjutan dan terus menerus dalam rangka mendewasakan,
memandirikan dan memantapkan karakter pemimpin organisasi serta
berguna dalam kehidupan masyarakat dan Bangsa Indonesia.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Sasaran Kaderisasi

Pasal 38

(1) Arah Kaderisasi adalah untuk meningkatkan eksistensi organisasi dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta meningkatkan
kualitas partisipasi organisasi dalam penyelesaian problem pembangunan
diberbagai bidang.

(2) Tujuan Kaderisasi adalah :
a. Memperkuat komitmen kader terhadap Pancasila, Konstitusi Negara,

NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika;
b. Melahirkan kader militan yang memiliki watak kebangsaaan, sikap

kenegarawanan, dan semangat kegotong-royongan sebagai ciri
kepribadian seorang Perangkat Desa;

c. Melahirkan kader dan pemimpin yang mempunyai pengaruh kuat
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

d. Menyiapkan generasi Pemimpin yang siap terjun di masyarakat
organisasi dan masyarakat luas.

(3) Sasaran kaderisasi ditujukan bagi seluruh Anggota, Pengurus dan Anggota
yang bersedia mengikuti Kaderisasi sekaligus sebagai calon pengurus yang
akan datang.

Bagian Ketiga
Alat Kelengkapan Kaderisasi

Pasal 39

(1) Alat kelengkapan kaderisasi terdiri dari :
a. Penanggung Jawab/Penyelenggara dan Badan Pelaksana Kaderisasi,

Komposisi dan Tugas;
b. Materi/Kurikulum/silabus dan metode;
c. Instruktur;
b. Peserta.

(2) Penanggung Jawab/Penyelenggara dan Badan Pelaksana Kaderisasi,
Komposisi dan Tugas yang dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki
komposisi:
a. 1 (satu) orang Ketua (dari unsur Pengurus);
b. 1 (satu) orang Wakil Ketua;
c. 1 (satu) orang Sekretaris;
d. 1 (satu) orang Wakil Sekretaris;
e. 1 (satu) orang Bendahara;
f. 1 (satu) orang Wakil Bendahara;
g. 3 (tiga) orang Bidang Pendidikan dan Latihan;



h. 3 (tiga) orang Bidang Perencanaan dan Logistik;
i. 3 (tiga) orang Bidang Administrasi dan Inventarisasi.

(3) Penanggung Jawab/Penyelenggara dan Badan Pelaksana Kaderisasi
memiliki Tugas pokok :
a. Mempersiapkan rencana pelaksanaan kegiatan kaderisasi;
b. Mempersiapkan peserta;
c. Mempersiapkan materi kaderisasi sesuai dengan kurikulum/silabus;
d. Mempersiapkan Tanda Kelulusan dalam bentuk Sertifikat dan Brefet;
e. Mempersiapkan Instruktur;
f. Melakukan pendataan serta monitoring hasil Kaderisasi;
g. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan kaderisasi kepada Pengurus

sesuai tingkatannya.
(4) Materi kaderisasi yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

meliputi:
a. Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI;
b. Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara;
c. Sejarah dan Dinamika Perjalanan PPDI;
d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
e. Kemampuan Kepemimpinan;
f. Penguasaan Manajemen Ke-Organisasi-an;
g. Pengelolaan Kecerdasan Emosial;
h. Teknik Komunikasi Personal, Retorika, dan Protokoler;
i. Teknik Diskusi dan Persidangan.

(5) Kurikulum/silabus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Teknik Conditioning Peserta;
b. Pengelolaan sistem Kaderisasi;
c. Penguasaan Materi Kaderisasi;
d. Micro Teaching (simulasi);
e. Studium General problematika masalah-masalah nasional;
f. Dinamika Organisasi , sejarah dan tokoh utama;
g. Pemahaman dan pengelolaan otak kanan dan otak kiri (pengelolaan

kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual);
h. Teknik evaluasi Diklat.

(6) Metode kaderisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Metode kaderisasi terdiri dari Ceramah, Diskusi, Simulasi, Pembinaan

Mental dan Fisik yang dipandu oleh Instruktur;
b. Materi Ceramah dapat ditambahkan sesuai kebutuhan lokal, seperti

pembekalan yang disampaikan oleh Pemkot/Pemkab, LSM, tokoh
masyarakat atau pihak-pihak strategis lainnya.

(7) Instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memiliki
kemampuan dan keahlian diantaranya:
a. Sertifikat hasil kaderisasi yang diselenggarakan oleh dengan nilai

sangat memuaskan (UTAMA);
b. Telah mengikuti Pelatihan Instruktur yang diselenggarakan oleh serta

memiliki sertifikat sebagai Instruktur dan Brefet;
c. Dari eksternal/mitra organisasi yang ditentukan oleh Pengurus

dan/atau atas usul Badan Pelaksana Kaderisasi.
(8) Instruktur memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya:

a. Menyajikan materi dan membimbing peserta;
b. Mengarahkan peserta untuk mencapai tujuan kaderisasi;
c. Bertanggung jawab kepada Badan Pelaksana Kaderisasi.

(9) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi
persyaratan diantaranya:
a. Warga Negara Indonesia (WNI) serta memiliki Kartu Tanda Penduduk

(KTP);
b. Memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA);
c. Sehat jasmani dan rohani;



d. Berusia minimal 20 (dua puluh) tahun;
e. Direkomendasikan oleh Pengurus Kecamatan;
f. Bersedia menandatangani Pernyataan yang dipersiapkan oleh

Penyelenggara.

Bagian Keempat
Penilaian dan Tanda Kelulusan

Pasal 40

(1) Penilaian terhadap peserta kaderisasi meliputi :
a. Tingkat kehadiran mengikuti rangkaian kegiatan;
b. Keaktifan dan kemampuan dalam menyerap materi;
c. Jawaban terhadap Questioner dan Essay;
d. Prestasi dalam Simulasi dan Diskusi kelompok.

(2) Penilaian dinyatakan dengan huruf :
a. A = Sangat memuaskan (Utama);
b. B = Cukup Memuaskan   (Madya);
c. C = Kurang Memuaskan (Pratama).

(3) Penilaian terhadap peserta kaderisasi dilakukan oleh Majelis Pimpinan
bersama Badan Pelaksana Kaderisasi sesuai tingkatannya.

(4) Peserta kaderisasi yang telah memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 41

(1) Hal hal yg belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini dan dianggap
perlu dimasukan dalam peraturan Organisasi ini maka akan desesuiakan
dikemudian hari dengan mekanisme pembuatan Peraturan Organisasi;

(2) Peraturan Organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 4 Oktober 2021

PENGURUS KABUPATEN
PERSATUAN PERANGKATA DESA INDONESIA (PPDI)

Ketua
Sekretaris

AGUS WAHYUDIN BILALUDIN, S.E., M.M

d. Berusia minimal 20 (dua puluh) tahun;
e. Direkomendasikan oleh Pengurus Kecamatan;
f. Bersedia menandatangani Pernyataan yang dipersiapkan oleh

Penyelenggara.

Bagian Keempat
Penilaian dan Tanda Kelulusan

Pasal 40

(1) Penilaian terhadap peserta kaderisasi meliputi :
a. Tingkat kehadiran mengikuti rangkaian kegiatan;
b. Keaktifan dan kemampuan dalam menyerap materi;
c. Jawaban terhadap Questioner dan Essay;
d. Prestasi dalam Simulasi dan Diskusi kelompok.

(2) Penilaian dinyatakan dengan huruf :
a. A = Sangat memuaskan (Utama);
b. B = Cukup Memuaskan   (Madya);
c. C = Kurang Memuaskan (Pratama).

(3) Penilaian terhadap peserta kaderisasi dilakukan oleh Majelis Pimpinan
bersama Badan Pelaksana Kaderisasi sesuai tingkatannya.

(4) Peserta kaderisasi yang telah memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 41

(1) Hal hal yg belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini dan dianggap
perlu dimasukan dalam peraturan Organisasi ini maka akan desesuiakan
dikemudian hari dengan mekanisme pembuatan Peraturan Organisasi;

(2) Peraturan Organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 4 Oktober 2021
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Lampiran :
Peraturan Organisasi PPDI Kabupaten
Kebumen
Nomor : 01/PO/PPDI.KBM/2021
TentangTata Kerja Keuangan
Persatuan Perangkat Desa Indonesia
Kabupaten Kebumen

I. KETUA
a. Kewenangan

Membuat dan mengesahkan seluruh keputusan-keputusan dan
kebijakan-kebijakan organisasi yang bersifat strategis (politis) melalui
kesepakatan dalam Rapat Pengurus PPDI.

b. Tanggung jawab
Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan
organisasi dan program kerjanya dan mempertanggungjawabkan
secara internal kepada Rapat Pengurus PPDI dan Kongres PPDI (Rapat
Anggota/Musda) pada akhir masa baktinya.

c. Tugas Pokok
1. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan organisasi

dalam  pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi
2. Memimpin rapat – rapat pengurus, baik rapat khusus Badan

Pengurus Harian dan ketua-ketua bidang, atau rapat umum yang
diikuti semua unsur pengurus

3. Mewakili organisasi untuk membuat persetujuan/kesepakatan
dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam Rapat
Organisasi

4. Mewakili organisasi untuk menghadiri acara tertentu atau agenda
lainnya

5. Bersama-sama Sekretaris Umum/ waSekretaris menandatangani
surat-surat yang berhubungan dengan sikap dan kebijakan
organisasi, baik bersifat ke dalam maupun ke luar.

6. Bersama-sama Sekretaris dan Bendahara merancang agenda
mengupayakan pencarian dan penggalian sumber dana bagi
aktifitas operasional dan program organisasi

7. Memelihara keutuhan dan kekompakan seluruh pengurus
organisasi

8. Memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategi dan
kebijakan Organisasi dalam rangka pelaksanaan program kerja
maupun dalam menyikapi reformasi diseluruh tatanan kehidupan
demi pencapaian cita-cita dan tujuan organisasi.

9. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar
tercapainya efisiensi dan efektivitas kerja organisasi

d. Fungsi:
1. Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pimpinan

organisasi.
2. Merumuskan kebijakan untuk pengembangan organisasi.
3. Mengkoordinasikan kegiatan dan pengembangan organisasi.
4. Bertanggung jawab terhadap seluruh Keputusan Musyawarah dan

melaksanakan program kerja sebaik-baiknya dengan  seluruh
jajaran pengurus pusat organisasi.

5. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang dipandang perlu
menurut kepentingan dan perkembangan organisasi.

6. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kongres
Organisasi.



II. KETUA-KETUA BIDANG
a. Kewenangan

Membuat dan mengesahkan seluruh keputusan dan kebijakan
organisasi di dalam Bidang yang berada dalam pengurusannya.

b. Tanggungjawab
Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggara
program kerja di Seluruh divisi yang berada dalam pengurusannya dan
mempertanggungjawabkan kepada ketua.

c. Tugas
1. Mengkoordinasikan dan mewakili kepentingan organisasi di seluruh

divisi dalam bidang yang berada dalam pengurusannya.
2. Mewakili ketua apabila berhalangan untuk setiap aktifitas dalam

organisasi yang relevan dengan bidang pengurusannya
3. Merumuskan segala kebijakan di seluruh divisi di bawah Bidang

dalam pengurusannya
4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan program kegiatan di seluruh

divis di bawah bidang dalam pengurusannya.
d. Fungsi

1. Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam bidang
pengurusan

2. Merumuskan kebijakan untuk pengembangan program dalam
bidang pengurusan

3. Mengkoordinasikan kegiatan dan pengembangan divisi di bawah
bidang pengurusannya

4. Bertanggung jawab terhadap seluruh Keputusan Musyawarah dan
melaksanakan program kerja sebaik-baiknya dengan  seluruh
jajaran pengurus organisasi

5. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang dipandang perlu
menurut kepentingan dan perkembangan organisasi

6. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada ketua

III. SEKRETARIS
a. Kewenangan

Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan organisasi
bersama-sama ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan
organisasi.

b. Tanggungjawab
Mengordinasikan seluruh penyelenggaraan roda organisasi bidang
administrasi dan tata kerja organisasi dan mempertanggung jawabkan
kepada ketua.

c. Tugas Pokok
1. Melaksanakan pengelolaan Administrasi kesekretariatan dan

Melakukan koordinasi antar pengurus dan antar kelembagaan.
2. Bersama Ketua Membuat Surat Keputusan dan Rencana Kerja

Organisasi.
3. Bersama Ketua dan Bendahara merupakan Tim Kerja Keuangan

(TKK) atau otorisator keuangan di tubuh pengurus.
4. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan dan ketentuan

organisasi di bidang administrasi dan tata kerja organisasi untuk
menjadi kebijakan organisasi

5. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas organisasi di bidang
administrasi dan tata kerja dan menghadiri rapat-rapat Organisasi
dan rapat –rapat lainnya.

6. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar
bidang



7. Menjaga dan memelihara soliditas kepengurusan melalui
konsolidasi internal dan menejemen konflik yang representive.

d. Fungsi:
1. Melakukan pengelolaan administrasi kesekretariatan, korespondensi

dan kearsipan.
2. Melakukan pengelolaan inventaris organisasi serta pengadaan

kebutuhan kesekretariatan.
3. Mengkoordinasikan kegiatan antar pengurus dengan pengurus,

pengurus dengan DPW dan DPP (Pengurus Propinsi dan Pegurus
Pusat), pengurus dengan pihak luar

4. Membuat laporan periodik kegiatan organisasi
5. Mempersiapkan dan mengkoordinasikan kepanitiaan dan persiapan

teknis lainnya untuk kegiatan organisasi
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua sesuai dengan

kepentingan dan perkembangan organisasi
7. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua

IV. WAKIL SEKRETARIS
a. Kewenangan

Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan organisasi
bersama-sama Sekretaris dalam hal kesekretariatan dan kerumah
tanggaan.

b. Tanggungjawab
Mengordinasikan seluruh aktivitas kesekretariatan dan tata usaha
organisasi dan mempertanggung jawabkan kepada Sekretaris.

c. Tugas
1. Mewakili sekretaris apabila berhalangan terutama untuk setiap

aktifitas kesekretariatan dan tata kerja organisasi.
2. Bersama Sekretaris mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas

organisasi di bidang administrasi dan tata kerja dan menghadiri
rapat-rapat Organisasi dan rapat lainnya.

3. Membuat risalah dalam setiap pertemuan/ rapat-rapat organisasi
baik RPO (Rapat Organisasi) maupun rapat Umum.

4. Merumuskan, mengusulkan dan mendokumentasikan peraturan
dan Data yang berkaitan dengan atribut dan asset yang tidak
bergerak untuk mendukung kepentingan organisasi baik internal
maupun eksternal.

5. Mengusulkan dan memfasilitasi kebutuhan organisasi dalam
pengadaan akomodasi, logistik dan travel organisasi.

d. Fungsi:
1. Membantu Sekretaris melakukan pengelolaan administrasi

kesekretariatan, korespondensi dan kearsipan.
2. Membantu Sekretaris melakukan pengelolaan inventaris organisasi

serta pengadaan kebutuhan kesekretariatan.
3. Membantu Sekretaris mengkoordinasikan kegiatan antar pengurus

dengan pengurus, pengurus dengan DPW, pengurus dengan pihak
luar

4. Membantu Sekretaris membuat laporan periodik kegiatan organisasi
5. Membantu Sekretaris mempersiapkan dan mengkoordinasikan

kepanitiaan dan persiapan teknis lainnya untuk kegiatan organisasi
6. Membantu Sekretaris melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

Ketua sesuai dengan kepentingan dan perkembangan organisasi
7. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua.



V. BENDAHARA
a. Kewenangan

Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan organisasi
bersama-sama Ketua dalam hal keuangan dan kekayaan organisasi.

b. Tanggungjawab
Mengordinasikan seluruh aktivitas pengolahan keuangan dan
kekayaan organisasi dan mempertanggungjawabkan kepada ketua.

c. Tugas Pokok
1. Melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengadaan kebutuhan

barang organisasi.
2. Mewakili Ketua apabila berhalangan hadir terutama untuk setiap

aktivitas di bidang pengelolahan keuangan organisasi.
3. Bersama Ketua dan Sekretaris merupakan Tim Kerja Keuangan

(TKK) atau otorisator keuangan ditubuh pengurus.
4. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi di

bidang pengelolahan keuangan organisasi untuk menjadi
kebijakan organisasi.

5. Memimpin rapat-rapat organisasi dibidang pengolahan keuangan
organisasi,menghadiri rapat-rapat Organisasi dan rapat-rapat
Lainnya.

6. Memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program kerja dan roda
organisasi.

d. Fungsi:
1. Melaksanakan tata pembukuan penerimaan, pengeluaran dan

pembayaran keuangan organisasi.
2. Melakukan pengadaan kebutuhan barang organisasi.
3. Menyusun rencana anggaran dan TOR (Tata Organisasi) nya
4. Membuat laporan periodik keuangan organisasi.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan

berkoordinasi langsung dengan Sekretaris Umuml
6. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab kepada Ketua

VI. WAKIL BENDAHARA
a. Kewenangan

Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan organisasi
bersama-sama Bendahara dalam pengolahan pengawasan dan
pemeriksaan kekayaan keuangan.

b. Tanggungjawab
Mengkoordinasikan seluruh aktivitas pengolahan/pembukuan
keuangan organisasi dan mempertanggungjawabkan kepada
Bendahara.

c. Tugas
1. Mewakili Bendahara apabila berhalangan hadir terutama untuk

setiap aktivitas di bidang pengelolahan kekayaan dan keuangan
organisasi.

2. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi tentang
system pembukuan keuangan organisasi untuk menjadi kebijakan
organisasi.

3. Menyelenggarakan aktifitas pembukuan terhadap transaksi
pengeluaran dan pemasukan keuangan secara rutin.

d. Fungsi:
1. Membantu bendahara melaksanakan tata pembukuan penerimaan,

pengeluaran dan pembayaran keuangan organisasi.



2. Membantu bendahara melakukan pengadaan kebutuhan barang
organisasi.

3. Membantu bendahara menyusun rencana anggaran dan TOR nya
4. Membantu bendahara membuat laporan periodik keuangan

organisasi.
5. Membantu bendahara melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

Ketua dan berkoordinasi langsung dengan Sekretaris Umuml
6. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab kepada Ketua.

VII.SEKRETARIS BIDANG
a. Kewenangan

Menyelenggarakan segala program kegiatan yang telah ditetapkan
dalam program kerja

b. Tanggungjawab
Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan
program kerja dan pelaksanaan kebijakan organisasi dalam
Penyelenggaraan program kegiatan

c. Tugas
1. Merumuskan dan mengusulkan program kegiatan berikut anggaran

kegiatan setiap tahunnya untuk disetujui oleh rapat bidang dan
organisasi.

2. Mendata dan menginventarisir aktivitas dan Kegiatan Organisasi
yang sudah ada untuk diteliti dan dikaji menjadi bahan
pengembangan lebih lanjut.

3. Membangun hubungan kerjasama setiap anggota divisi.
4. Menyelenggarakan kegiatan yang sudah menjadi Agenda dalam

Organisasi.
d. Fungsi

1. Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam mengelola
kegiatan

2. Merumuskan langkah-langkah strategis dan teknis untuk
melaksanakan kegiatan yang diamanatkan dalam proker

3. Mengkoordinasikan komponen-komponen kepanitiaan untuk
pelaksanaan kegiatan

4. Bertanggung jawab terhadap ketua bidang dalam melaksanakan
kegiatan yang diamanatkan proker

5. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada ketua
bidang.

VIII. BADAN PENASIHAT
a. Kewenangan

Memberikan Nasihat dan Pembinaan serta dapat memberi
pertimbangan yang dapat disampaikan melalui Rapat Pengurus.

b. Tugas Pokok
Badan Penasihat baik diminta atau tidak bertugas memberi nasihat
dan membina serta memberikan saran-saran kepada Pengurus
Kabupaten.

IX. BADAN KEHORMATAN DAN KODE ETIK
a. Kewenangan

Memberikan Nasihat dan Pembinaan serta dapat memberi
pertimbangan yang dapat disampaikan melalui Rapat Pengurus dalam
hal pelangaran Kode Etik dan Ikrar.

b. Tugas Pokok



Baik diminta atau tidak diminta Badan Kehormatan Dan Kode Etik
bertugas memberi nasihat dan membina serta memberikan saran-
saran kepada Pengurus Kabupaten dalam hal pelangaran Kode Etik
dan Ikrar.
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