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BERITA DAERAH

KABUPATEN CIANJUR., 
NOMOR 09 TAHUN 2006

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 09 TAHUN 2006

TENTANG

PETT'NJUK PET.AIGANAAN PERATURAN DAEIIAH NOMOR
os TAHITN 2OO1 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPAN CIAhIJUR

N{enimbang : a. bahwa kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan

Mengingat

Pemerintah Kabupaten Ganjur, telah diatur berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor 03 Tahun 2oo1 dan telah diundangkan dalam
Lembaran Daerah r5 Juni zoor Nomor 44 Seri C;

bahwa sebagai pedoman PPNS dalam melaksanakarr Peraturan
Daerah sebalaimina tercebut dalam huruf a, perlu diatur petunjuk
pelaksanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Undang-Undang 1*lsrnot t4 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Berita Negara Tahun r95o Nomor 43);

UndangUndang Nomor I Tahurr t974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian $rmbaran Negara Tahun 1974 Nomor 5,5, Tambahan
l.embaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Clrmbaran Negara Tahun
1999 Nomor t69, Tambahan l-embaran Negara Nomor gSgo);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun r98t tentang Hukum Acara Pidana
(trmbaran Negara Tahun r98r Nomor 76. Tambahan kmbaran
Negara Nomor 3209);

Undang-Undang Notnor 18 Tahun 1gg7 tentang Pajak Daerah dan
Retribrrsi Daerah (lrmbaran Negara Tahun $97 Nomor 4t,
Tambahan Iembaran Negara Nornor S6SS) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2ooo (Lembaran
Negara Tahun 2ooo Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Nomor +o+8);
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang Pemerintahan
Daerah- (I*mbaran Negara Tahun 2oo4 Nomor ra5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4$il sebagaimana teiah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun
2oob tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3e Tahun
zCIo4tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Tahun zoot
Nomor 38, fambahan Inmbaran Negara Nomor 4493) yang telah
ditetapkan dengan Undang-undang Nomor q Tahun 2oo5

" g,em6aran Negaia Tahun 2oa5 Nomor ro8, Tambahan l.embaran
Negara Nomor 4548);

b.
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Undang-Undang Nomor z8 Tahun 1999 tentang Penyelentgaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor SSSI);

Peraturan Pemerintah Nomor e7 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Tahun 1989 Nomor 36, Tambahan kmbaran Negara Nomor g2SB);

Perafuran Pemerintah Nomor eS Tahun 2ooo tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2ooo Nomor 94, Tambahan kmbaran
Negara Nomor g9S2);

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.r8.PW.oT.oT Tahun t99g
tentang Pehrnjuk Pelaksanaan Pengusulan, Pengangkatan, Mutasi,
dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1992 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Keputusan Menteri lGhakiman Nomor M.o4.o7.o3 Tahun 1993
tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3o Tahun 1999 tentang
Pakaian Dirras l^apangan Penyidik Pegawai Negeri Sryll di
Lingkungan Pernerintah Daerah ;

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor zz Tahun zooo
tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur;

Penafiran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor og Tahun aool
tentang Penyidik Pegawai Negeri $prl.

7.

B.

9.

10.

11.

t2.

13.

14.

Menetapkan

MFIMTJTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PE,I.AI(SANAAN
PERATURAN DAERAH" I.IOMOR 03 TA}IUN 2ool TENTANG
PEhMDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
I(ETEMTUAN UMUM

Pasal r

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah lGbupaten Cianjur;

3. Bupati adalah Bupati Cianjur;

4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Cianjur;

S. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya d.isebut PPNS adalah
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pernerintah Kabupaten
Cianjur;

6. Penyidik POLRI adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (r) Huruf a Undang-
Undang Nomor 8 Tahun rgSr;
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7.

B.

Pegawai Negeri Sipil selanjrrtnya disebut PNS adalah pegawai negeri
sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor I
Tahun tgZq lo, Nomor +3 Tahun 1999;

Penyelidikan adalah serangkaiarr tindakan untuk mencari dan
menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana
guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan
menumt cara yang d:afur dalam Peraturan Bupati ini untuk
mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan buhi ini dapat
membuat terang tentang tindak pidana yang terj:di dan guna
menemukan tersangkanya.

BAB II
MAKENI SME PEI.[Y-I DI KAN

Bagian Pertama

Penerimaan I-aporan atau Pengaduan

Pasal e

(r) Dalam hal PPNS menerima laporan atau pengaduan tentang
terjadinya pelanggaran Perahrran Daerah, laporan atau
pengaduan tersebut dituangkan dalam bentuk laporan kejadian
yang ditandatangani oleh pelapor dan PPNS yang bersangkutan.

(a) Dalam hal menerima laporan atau pengaduan sebagaimana
dimaksudpada ayat (r), PPNS harus :

a. membuat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP)
kepada penunfirt umum melalui penyidik POLRI;

b. menyiapkan surat tugas untuk melaksanakan penyidikan;

c. memanggil tersangka atau saksi-saksi:

d. melakukan pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi.

e) I;poran atau pengaduan dapat diberikan oleh masyarakat dan
petugas.

Bagian Kedua

Tindakan Pertama di Tempat Kejaclian

Pasal 3

9.

(r) Dalam hal terjadi tertangkap tangan, setiap PPNS tanpa surat
perintah berwenang melaksanakan
kejadian perkara fn(P).

te) Apabila terjadi tindakan pertama
ffI(P) sebagaimana dimaksud pada
melakukan proses penyldikan.

tindakan pertama di tempat

di tempat kejadian perkara
ayat (r), PPNS harus $egera
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Bagian Ketiga

Menyrnrh Berhenti Seseorang

Pasal 4

(1) Dalam rirelaksanakan tugasnya PPNS berwenang menyuruh
berhenti seseorang dan atau kendaraan serta memeriksa tanda
pengenal diri dan atau kendaraannya.

(z) Dalam hal menyrruh berhenti seeorang da^r atau kenCaraan
sebagaimana dimaksud pada ayat (r), PPNS harus segera
mel akukan proses penyidikan.

Bagian Keempat

Penyitaan

Pasal 5

(r) Apabila diperlukan tindakan penyitaan, maka sebelum melakgkan
tindakan penyitaan, PPNS membuat surat permintaan ijitt
penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan tembusan
disampaikan kepada penyidik POLRI.

(z) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mend.esak bilamana PPNS
harus segera bertindak dan tidak mungkin unhrk mend.apatkan
surat ijin terlebih dahulu, PPNS dapat melakukan penyitaan
hanya atas benda bergerak dan harus segera melaporkannya
kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mernperoleh persetujuan.

(S) Untuk melakukan tindakan penyitaan sebagaimana dimaksud.
pada ayat (r), apabila diperlukan PPNS dapat meminta bantuan
penyidik POLRI.

(+) Penandatanganan
berikttt : 

:

surat perintah penyttaan adalah sebagai

a. apabila atasan PPNS penyidik, maka penandatanganan surat
perintah penyitaan dilakukan oleh atasan PPNS yang
bersangkutan;

b. apabila atasan PPNS bukan penyidik, rnaka penandatanganan
surat perintah penyitaan dilakukan oleh Kepala Unit Kerja
selaku atasan PPNS bersama-sama dengan PPNS yang
bersangkutan.

(S) Terhadap setiap benda yang disita, harus dibuat tanda terima
benda sitaan dengan menyebutkan jenis, macam dan jumlah atau
beratnya.

(6) Untuk benda sitaan yang mudah rusak dan atau penyimpanannya
memerlukan biaya tingg, dapat dilakukan pelelangan dan
hasilnya disimpan di Kas Daerah.

Bagian Kelima

Pemanggilan

Pasal 6

(r) Surat panggilan harus diberi nomor dan ta.nggal sesuai ketenhran
registrasi unit kerja PPNS yang bersangkutan.
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(z) Surat panggilan harus sudah dapat diterima oleh yang
bersangkutan selambat-lambahya g (tiga) hari seklum taiggal
yang ditentukan.

(S) Yang berwenang menandatangani surat panggilan adalah :

a. apabila atasan PPNS penyidik, maka penanda.anganan surat
panggilan dilakukan oleh atasan PPNS;

b. apabila atasan PPNS bukan penyidik, maka surat panggilan
ditandatangani oleh PPNS yang bersangkutan- dengan
diketahui oleh kepala unit kerja.

(+) lgnyqrypaip surat panggilan dilalukan oleh peftgas yang
ditunjuk ofeh PPNS yang trcnunglutan, dengan liewajiban
menyampaikan tentang arti pentingnya memenuhi panggilan
tersebut.

6)  p"Uitg panggilan tidak dipenuhi tanpa alasan yang jelas setelah
dilakukan dua kali pemanggilan, maka PPNS meminta bantuan
p"qfql POIf.I untuk -rege1a melakukan perneriksaan tentang
ketidakhadirqn tersangka/saksi, dan selanjutnya penyidikai
dilakukan oleh PPNS

(6) {pa_bil_a yan_g dipanggil berdomisili diluar daerah, pemanggilan
dilakukan dgngan bantuan penyidik POLRI dan pemerilsaan
selanjutnya dilaksanakan oleh PPNS.

Bagian Keenam

Pemeriksaan Oleh Tenaga Ahli
Pasal 7

Apabila diperlukan pemeriksaan barang bukti secara ilmiah, ppNs
dapat menggjukan_permintaan banfiran pemeriksaan oleh tenaga ahli
dengan tembusan disampaikan kepada penyidik POLzu.

Bagian Ketujuh

Pen ghentian Penyidikan

Pasal 8

(r) Penghentian penyidikan oleh PPNS dinyatakan dengan surat
Ketetapan Penghentian Penyidikan (SKPP).

(a) Penghentian penyidikan yang dilakukan oleh ppNS diberitahukan
kepada penyidik POLRI dan penunhrt umum, tersangka dan
keluarganya.

6) Sebelum pelaksanaan penglrentian penyidikan, PPNS meminta
pertimbangan kepada penyidik I'OLRI.

(+) Pejabat yang berhak melaksanakan penetapan penghentian
penyidikan, adalah :

a. apabila atasan PPNS penyidik, penand.atanganan ketetapan
penghentian penyidikan dilakukan oleh atasan PPNS;

b. apabila atasan PPNS bukan penyidik, maka penandatanganan
ketetapan penghentian penyidikan dilakukan oleh PpN5yang
bersangkutan dengan diketahui oleh Kepala Unit Kerja.
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Bagian Kedelapan

Pembuktian

Pasal 9

Dalam hal tertentu, proses penyidikan harus dilengkapi dengan dat
pembuhian baik berupa surat maupun benda, harus dituangkan dalam
berita aeara pemeriksaan.

Bagian Kesembilan

Pemberkasan

Pasal ro

(r) Berita acara pemeriksaan tindak pidana berfungsi sebagai berkas
perkara untuk dikirim ke sidang di tempat Pengadilan Negeri,
diberi nomor dan dicatat di buku register berkas perkara.

(a) Apabila dalarn proses penyidikan tindak pidana dilakukan pula
upaya paksa lain seperti penyitaan, maka berkas perkara disusun
sebagai berikut:

a. Berita acara pemeriksaan tindak pidana ringan;

b. Berita acara penyitaan dan surat tanda penerimaan barang
bukti.

(S) Penyerahan berkas perkara, tersangka, barang buk.i dan saksi dari
PPNS atas kuasa penuntut umum ke sidang Pengadilan di tempat
melalui penyidik POLzu.

(+) Penyerahan berita acara, tersangka, saksi dan barang bukti kepada
penyidik POLzu dicatat dalam register ekspedisi pengiriman
berkas perkara, tersangka dan barang bukti.

BAB III
WE1TENANG

Pasal rr

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2ool, penldikan yang
dilakukan PPNS perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. rneminta petunjuk dan bantuan penyidikan sesuai kebutuhan
kepada penyidik POLRI yang meliputi banhran teknis, taktis dan
bantuan upaya paksa;

b. dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak
pidana sedang dalam penyidikan PPNS, sebelum diajukan ke
penuntut umum, PPNS melapor kepada penyidik POLRI;

c. memberitahukan penghentian penyidikan yang djlakukan kepada
Korwas PPNS di Kejaksaan Negeri;

d. menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut
urnum melalui penyidik POLRI;

e. menyampaikan laporan secara periodik kepada unit kerja dan
,POLRI.



7

r

lL&
t

BAB TV

PENDIDII(AI''{ CALON PPNS

Pasal rz

G) Pendidikan calon PPNS diselenggarakan oleh Pemerintah Daeran
bersama dengan POLzu dengan berpedoman kepada peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(z) Kurikulum pendidikan calon PPNS berpedoman kepada
kurikr:lum yang ditetapkan oleh POLRI dan materi teknis dari
unit kerja yang bersangkutan.

(S) Biaya penyelenggaraan pendidikan calon PPNS dibebankan
kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BABV

PENGAII{GIGTAN PPNS

Pasal 13

G) Setiap PPNS' yang telah lulus pendidikan calon PPNS berhak
untuk diusulkan oleh Bupati menjadi PPNS.

(z) Usul pengangkatan PPNS sebagaimana dirnaksud pada ayat (r),
dilakukan oleh Bupati kepada Menteri Kehakiman dan Hak Azasi
Ir{anusia melalui Menteri Dalam Negeri, dengan tembusan
disampaikan kepada Kejaksaan Agung dan Kepala Kepolisian
Republik Indonesia untuk mendapatkan pertimbangan dengan
melampirkan:

a. foto copy dan daftar peraturan daerah yang menjadi dasar
hukum rangkap 4 (empat);

b. surat keterangan daerah kerja PPNS yang diusulkan, rangkap 4
(empat);

foto copy ijazah terakhir yang telah dilegalisir, rangka 4
(empat);

d. foto copy Keputusan pengangkatan dalam jabatan/pangkat
terakhir yang telah dilegalisir, rangka 4 (empat);

foto copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-g)
selama dua tahun terakhir yang teiah dilegalisir, rangkap 4
(empat);

surat keterangan dokter, rangkap 4 (empat);

foto copy surat Tanda Tamat Pendifikan dan Pelatihan
(STI"P) khusus di bidang penyidikan yang telah dilegalisir,
rangkap 4 (empat);

pas photo, ukuran 2 x g cm sebanyak S (tiga) buah, ukuran 3 x
4 cm sebanyak 6 (enam) buah dan ukura.n 6 x 9 cm sebanyak e
(dua) buah.

e.

f.

o
b'

h.
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BABVI

SUMPAH/JAI.{JI DAN PEL\NTI KAN

Pasal r4

(r) Sebelum'melaksanakan tugasnya, PPNS terlebih dahulu hams
mengangkat sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat
yangditunjuk.

(z) Tata cara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan :

a. pembacaan Keputusan pengangkatan PPNS;
b. pengucapan sumpah/janji dihadapan salcd rohaniawan;
c. penandatanganan berita acara sumpah/janji dan pelantikan.

(S) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (r) berbunyi :

Demi Allah, saya bersumpah (b"gr yang beragama Islam);

Demi Allah, saya berjanji (bagr yang beragama Kristen);

Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah (bag yang beragama
Hindu);

Demi Sang Hyang Adi Budha, saya bersumpah (bag yang
beragama Budha);

Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji
dengan sungguh-sungguh (ba$ penganut kepercayaan Tuhan
Yang Maha Esa);

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi PPNS akan setia dan taat
sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-UnC"ang Dasar. 1945,
Negara dan Pemerintah;

Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-
undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipereayakan
kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan
tanggungiawab;

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tiirggi kehormatan
Negara, Pemerintah dan martabat PPNS serta alan senantiasa
mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya
sendiri, seseorang atau golongan:

Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatn yang menurut
sifatnya atau rnenurut perintah harus saya rahasiakan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur,, tertib, cermat dan
bersemangat untuk kepentingan Negara.

(+) Setiap akan melaksanakan tugasnya, PPNS yang telah dilantik
harus mentlapat surat perintah dari Kepala Unit Kerja yang
bersangkutan atas nama Bupati.

BAB VII
PAKAIAN DINAS

' Pasal r5

Jenis-jenis pakaian d.inas PPNS terdiri dari :

a. Pakaian Dinas Harian (PDH);
b. Pakaian Dinas Lapangan CPDL);
c. Pakaian bebas rapi berdasi.
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Pasal 16

(r) Pakaian dinas harian (PDH) PPNS untuk pria dilengkapi dengan
atribut sebagai lcerikut :

a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna kaki;

b. celana panjang warna kaki;

c. ikat pinggang nilon, kakus kaki, sepatu kulit bertali warna
hitam;

d. lencana KORPRI, papan nama, tanda lokasi, logo dan tanda
pengenal.

(z) Pakaian dinas harian CPDH) untuk PPNS wanita/wanita hamil
dilengkapi dengan atribut sebagai beriliut :

a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, $'arna kaki;

b. rok warna kaki;

c. sepatu kulit ternrtup warna hitam;

d. lencana KORPRI, papan nama, tanda lokasi, logo dan tanda
pengenal.

(g) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (r) dan (e), apabila
ada ketentuan lain agar rnenyesuaikan.

Pasal r7

(r) Pakaian dinas lapangan (PDL) PPNS pria dilengkapl dengan
atribut sebagai berikut :

a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna kaki;

b. celana panjang warna kaki;

c. ikat pinggang nilon, kaus kaki, sepahr kulit berwarna hi.tam;

d. topi pet warna kaki tua berlogo PPNS;

e. tanda logo PPNS terbuat dari kain warna dasar hijau, tulisan
PPNS dan lambang kuning;

f. logo lambang daerah terbuat dari kain, dipasang pada lengan
baju sebelah kiri;

g. tanda khusus PPNS berwarna biru, tulisan PPNS warna putih,
dipakai dilengan baju sebelah kiri;

h. papan nama dengan tulisan warna hitam yang diboldir,
dipakai pada dada sebelah kanan;

i. lencana KORPRI warna kuning erna$ yang dibordir, dipakai
pada dada sebelah kiri atas.

(z) Pakaian dinas lapangan (PDL) PPNS wanita/wanita hamil
rJilengkapi dengan atribut sebagai berikut :

a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, rvarna kaki;

b. rok warna kaki;

c. sepatu kulit tertutup warna hitam;

d. topi pet wat'na kaki tua berlogo PPNS;
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tanda logo PPNS terbuat dari kain warna dasar hijau, tulisan
PPNS dan lambang kuning;

logo lambang daerah terbuat dari kain, dipasang pada iengan
baju sebelah kiri;

g. tanda khusus PPNS bern'arna biru, tulisan PPNS warna putih,
dipakai dilengan baju sebelah kiri;

h. papan nama dengan tulisan warna hitam yang dibordir, dipakai
pada dada sebelah kanan;

i. lencana KORPRI warna kuning emas yang dibordir, dipakai
pada dada sebelah kiri atas.

" Pasal 18

Ketentuan pakaian sebagaimana dimaksud pada Patal t6 dan tT
dikecualikan apabila ada ketentuan lain yang berlaku di daerah.

Pasal r9

Tata cara pemakaian pakaian dinas harian dan lapangan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 16 dan r7, adalah sebagai berikut :

a. Pakaian Dnas Harian (PDH) untuk dipakai sehari-hari;

b. Pakaian Dinas l.apangan (PDL) dipakai pada saat melakukan
penyidikan.

BAR \TII
PEMBERHENTIAN DAN IVIUI'ASI PPNS

Pasal zo

(r) PPNS diberhentikan clari jabatannya karena :

a. berhenti sebagai PNS;
b. atas permintaan sendiri;
c. melanggar disiplin kepegawaian;
d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PNS;
e. meninggal dunia.

(z) Usul pemberhentian PFNS diajukan oleh Bupati kepada Menteri
Kehakiman dan Hak Azasi l\'Ianusia melalui Menteri Daiam Negeri.

(g) Usul pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (e),
disampaikan dengan pertimban gan-pertimban gan dan atau alasan-
alasan yang sah dengan clilampiri foto eopy surat Keputusan
pengangkatan sebagai PPNS dan foto copy Kerhr Tanda Pengenal
PPNS yang masih berlaku.

Pasal er

Apabila PPNS pensiun atad meninggal dunia, permohonan
pemberhentian sebagai PPNS diajukan oleh Kepala- Unit Kerja PPNS
yrns bersangkutan kepada Bupati, dan selanjutnya Bupati
menyampaikannya kepada Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia
melalui Menteri Dalam Negeri, dengan melampirkan :

a. foto copy surat kematian, bagi PPNS yang meninggal dunia atau foto
. copy surat Keputusan Pensiun sebagai PNS bagi PINS yalg berhenti
kaiina pensiun atau permohonan PPNS :/ang bersangkutan bagi
vens masih aktif sebagai PNS;

e.

f.
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b. foto copy surat keputusan pengangkatan sebagai PPNS;

c. foto copy Kartu Tanda Penduduk PPbrS yang masih berlaku.

Pasal zz

Apabila terjadi mutasi baik mengenai jabatan maupun tempat tugas
PPNS, Kepala Unit Kerja PPNS yang bersangkutan rnengusulkan kepada
Bupati untuk menerbitkan keputusan mutasi dan selanjutnya Bupati
melaporkan kepada \{enteri Dalam Negeri dan tembusannya
clisampaikan kepa<la tlenteri Kehakiman dan Hak.Vasi ilIanusia.

PaSal zJ

Setiap mutasi terhadtp Pl'iS yang menjadi PPI\IS agar
mempertimbangkan tempat baru, sehingga PNS yang bersangkutan
tetap memenuhi syarat sebagai PPNS.

Pasal z4

Selambat-lambatrya 7 (hljuh) hari sejak adanl'a mutasi atau pensiun
atau meninggal dunia, Kepala Unit Kerja PPNS yang bersangkutan wajib
melaporkan kepada Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal z5

Hai-hal lain yang belum diatur sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal e6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pacla tanggal ?a Mei aoo6

BI"]PATI CIA}-TJUR,

Capi ttd.-

T.T E"T,I EP IVI UCHTAR SO T,EH

Di undangkan di Cianjur
l,{ei 20o6

AERA}I,

{*1\*
\

s-,q o6r ozz

t TY T/r AT)TTT-)AtTtYf l.T ,"tY At\T TTTT*} l.T/altr'\T'| ^^ TTtAT?TTA'T nn,^t


