
PEMERINTAH KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG BARAT 

 

PERATURAN DAERAH  

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 

NOMOR 15 TAHUN 2006 

TENTANG 

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN 

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 

 

Menimbang  :  

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 203 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 

Tahun 2005 tentang Desa serta untuk untuk mewujudkan Demokrasi Pancasila dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan 

Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa;  

Mengingat :  

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1965 Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II 

Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Barat dengan mengubah Undang 

– Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di 

Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1965 Nomor 50 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 

2. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, 

Bungo Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3903); 

3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4389); 

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 
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5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4857); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN                                      

TANJUNG JABUNG BARAT 

dan 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan    :    

PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, 

PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN 

PERANGKAT DESA. 

 

BAB    I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal    1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 

3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat. 

4. Camat adalah Perangkat Daerah dalam wilayah kerja kabupaten.  

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas–batas wilayah yang pasti yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan 

asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan 

Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik 

Indonesia. 

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. 
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8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan 

perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur 

Pemerintahan Desa. 

9. Bakal Calon adalah  warga masyarakat desa setempat yang didasarkan penjaringan oleh 

Panitia Pemilihan. 

10. Calon adalah Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh 

Panitia Pemilihan. 

11. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang mendapat dukungan suara terbanyak dalam 

pemilihan. 

12. Penjabat Kepala Desa adalah seorang yang diangkat oleh Bupati atas usulan Camat dari 

Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan selama-lamanya 1 (satu) tahun. 

13. Pemilih adalah penduduk desa yang memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak 

pilihnya. 

14. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan  oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan 

Bakal Calon dari warga masyarakat setempat 

15. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan 

dan kepemimpinan dari Bakal Calon. 

16. Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh Calon untuk meyakinkan para pemilih 

dengan menawarkan program-program. 

17. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun. 

18. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa. 

 

BAB  II 

PENANGGUNG JAWAB PEMILIHAN DAN  PANITIA PEMILIHAN 

Pasal     2 

(1) Penanggung jawab pemilihan kepala desa adalah BPD. 

(2) BPD menetapkan Panitia Pemilihan dengan Surat Keputusan BPD berdasarkan musyawarah 

BPD. 

(3) Untuk pencalonan dan pemilihan kepala desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang 

terdiri dari Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan (LPM, lembaga adat, 

karang taruna, PKK) serta Tokoh Masyarakat, keanggotaannya sebanyak-banyaknya 9 

(sembilan) orang. 

(4) BPD membentuk Panitia Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Camat dan Bupati. 
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Pasal  3 

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas antara lain: 

a. Menyusun jadwal kegiatan pemilihan kepala desa; 

b. Menyusun rencana anggaran biaya pemilihan dan mengelola anggaran pelaksanaan 

pemilihan kepala desa secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel. 

c. Menyusun tata tertib kampanye pemilihan kepala desa; 

d. Melakukan pengumuman akan diadakannya pemilihan Kepala Desa; 

e. Melaksana penjaringan dan penyaringan Bakal Calon sesuai persyaratannya; 

f. Menerima pendaftaran Bakal Calon dan/atau persyaratannya; 

g. Melaksanakan pendaftaran mata pilih, menandatangani daftar pemilih tetap dan 

mengumumkan daftar pemilih tetap; 

h. Melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara; 

i. Melaksanakan pemilihan Calon yang berhak dipilih; dan 

j. Membuat Berita Acara dan melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa.kepada BPD. 

 

Pasal  4 

(1)  Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai wewenang: 

a. Melakukan pemeriksaan persayaratan Bakal Calon. 

b. Mengajukan sedikitnya 2 (dua) orang dan paling banyak             5 (lima) orang Bakal 

Calon yang memenuhi syarat kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon; 

c. Memberikan izin kepada Calon Kepala Desa untuk meninggalkan tempat rapat umum 

pemilihan kepala desa sesuai ketentuan yang berlaku; 

d. Mengesahkan hasil perhitungan suara. 

(2) Apabila di antara anggota Panitia Pemilihan ada yang ditetapkan sebagai Bakal Calon atau 

berhalangan maka keanggotaanya digantikan dari Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan 

atau tokoh masyarakat berdasarkan Keputusan BPD. 

 

 

BAB III  

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN 

Pasal  5 

(1) BPD membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang keanggotaanya terdiri dari 

unsur anggota BPD dan tokoh masyarakat. 

(2) Komposisi Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: 

a. Unsur anggota BPD sebanyak 3 (tiga) orang; dan 

b. Unsur tokoh masyarakat sebanyak 4 (empat) orang. 
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(3) Pembentukan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara 

musyawarah. 

 

Pasal  6 

(1) Susunan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa terdiri dati: 

a. Ketua; 

b. Sekretaris; dan 

c. Anggota. 

(2) Ketua dan Sekretaris Panitia Pengawas Ex Officio dijabat oleh Ketua dan Sekretaris BPD. 

 

Pasal  7 

Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 6 mempunyai tugas: 

a. Mengawasi proses penyelenggaraan pemilihan kepala desa; 

b. Memberikan petunjuk-petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa; 

c. Memberikan saran dan pertimbangan pada pemilihan kepala desa; 

d. Mengawasi pelaksanaan kampanye Calon dan/atau pendukungnya; 

e. Mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan mengambil langkah-langkah yang 

diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala desa. 

 

Pasal  8 

Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 6 mempunyai wewenag sebagai berikut: 

a. Memperingatkan Calon dan/atau pendukungnya yang melanggar tata tertib kampanye 

pemilihan kepala desa. 

b. Menghentikan kampanye Calon dan/atau pendukungnya yang melanggar tata tertib 

kampanye pemilihan kepala desa. 

c. Menyita, melepas dan mengamankan alat-alat kampanye calon yang melanggar tata tertib 

kampanye pemilihan kepala desa; 

d. Melaporkan kepada pihak berwenang apabila ditemui pelanggaran pidana oleh calon 

dan/atau pendukungnya pendukung Calon. 

e. Menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa 

baik antar anggota Panitia Pemilihan maupun antar Panitia Pemilihan dengan Calon. 
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BAB  IV 

HAK DIPILIH DAN MEMILIH 

Pasal  9 

(1) Calon Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang 

memenuhi persayaratan: 

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan kepada Negera 

Kesatuan Republik Indonesia serta kepada Pemerintah; 

c. Tidak pernah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan 

yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945 seperti G.30.S/PKI dan/atau kegiatan organisasi terlarang 

lainnya; 

d. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau 

sederajat,; 

e. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun; 

f. Sehat jasmani dan rohani; 

g. Berkelakuan baik, jujur dan adil; 

h. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman 

paling singkat 5 (lima) tahun; 

i. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai 

kekuatan hukum tetap; 

j. Belum pernah menjabat sebagai kepala desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali 

masa jabatan;  

k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat; 

l. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;  

m. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan 

sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak pernah terputus-putus kecuali 

bagi putra desa yang berada di luar desa yang bersangkutan; dan 

n. Memahami dan menguasai adat istiadat yang berlaku di desa tersebut. 

(2) Pegawai Negeri Sipil atau anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri sebagai kepala desa 

selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memiliki 

surat keterangan persetujuan dari atasan yang berlaku.  

(3) Pegawai Negeri Sipil atau anggota TNI/POLRI atau putra desa yang terpilih dan diangkat 

menjadi kepala desa, terhitung sejak tanggal pelantikan sebagai kepala desa harus bertempat 

tinggal di desa yang bersangkutan. 

(4) Pegawai Negeri Sipil atau anggota TNI/POLRI yang dipilih sebagai kepala desa dibebaskan 

sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi kepala desa tanpa kehilangan 

statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil atau anggota TNI/POLRI. 
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(5) Bagi Calon yang berasal dari mantan kepala desa disamping harus memenuhi persayatan 

sebagaimana dimaksud ayat (1) juga harus memenuhi persayaratan sebagai berikut: 

a. Belum pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dari jabatan 

kepala desa; 

b. Belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan kepala desa;  

c. Tidak sedang mempunyai tanggungan terhadap keuangan desa dan/atau negara; 

(6) Permohonan pencalonan kepala desa diajukan secara tertulis kepada Ketua BPD melalui 

Panitia Pemilihan. 

 

Pasal  10 

Pemilih yang dapat mempergunakan hak pilihnya adalah Penduduk Desa Warga Negara 

Indonesia yang : 

a. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara syah sekurang-kurangnya 6 

(enam) bulan dengan tidak terputus-putus; 

b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara pemilihan kepala 

desa atau sudah/pernah kawin; dan 

c. Tidak dicabut hak memilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap. 

d. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sesuatu kegiatan yang 

mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan       

Undang - Undang Dasar 1945, seperti G-30 S/PKI dan atau organisasi terlarang lainnya. 

 

Pasal  11 

(1) Dalam pemilihan kepala desa, setiap penduduk desa yang telah ditetapkan sebagai pemilih 

dan calon wajib hadir untuk memberikan suaranya dan tidak boleh diwakilkan kepada 

siapapun dan dengan alasan apapun. 

(2) Bagi calon yang tidak hadir dalam pelaksanaan pemilihan tanpa alasan yang jelas dinyatakan 

gugur oleh Panitia Pemilihan. 

 

BAB  V 

PENJARINGAN BAKAL CALON  

Pasal  12 

(1) BPD memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala 

desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan. 

(2) BPD memperoses pemilihan kepala desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa 

jabatan kepala desa. 
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Pasal  13 

(1) BPD membentuk Panitia Pemilihan 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. 

(2) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan secara terbuka di tempat-tempat umum 

tentang penerimaan pendaftaran Bakal Calon yaitu sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut 

dimana 1 (satu) kali pengumuman paling lama 15 (lima belas) hari. 

(3) Pendaftaran Bakal Calon harus melampirkan syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Surat pernyataan kesediaan menjadi Calon Kepala Desa; 

b. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

c. Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah 

Republik Indonesia; 

d. Surat pernyataan tidak pernah terlibat baik langsung ataupun tidak langsung dalam setiap 

kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945 seperti G.30.S/PKI atau organisasi terlarang lainnya; 

e. Izin tertulis dari atasan bagi Calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau 

TNI/POLRI; 

f. Surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap; 

g. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; 

h. Surat keterangan berkelakukan baik dari kepolisian; 

i. Daftar riwayat hidup; 

j. Photo copy akte kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; dan 

k. Pas photo hitam putih ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(4) Pada waktu mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon, masing-masing pendaftar harus 

memperlihatkan ijazah/STTB asli dan persyaratan yang asli lainnya kepada Panitia 

Pemilihan. 

(5) Persyaratan pendidikan minimal calon kepala desa yaitu berpendidikan Sekolah Dasar (SD) 

atau sederajat dan pemilihan kepala desa dengan Calon tunggal dimungkinkan, apabila telah 

diupayakan semaksimal mungkin dengan cara membuka kesempatan pendaftaran 3 (tiga) kali 

berturut-turut dan ternyata tetap tidak ada Calon yang sesuai dengan tingkat pendidikan yang 

dipersyaratkan atau calonnya tetap tunggal. 

(6) Bakal Calon yang beristeri lebih dari 1 (satu) orang dapat diterima sebagai Calon apabila 

yang bersangkutan dalam proses pernikahannya telah mendapatkan : 

a. Izin tertulis dari isteri terdahulu sesuai ketentuan perundang-undangan. 

b. Khusus Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI harus ada izin dari atasan. 
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Pasal  14 

(1) Penentuan batas umur calon ditentukan pada saat Panitia Pemilihan mengumumkan 

penerimaan/pendaftaran Calon. 

(2) Bagi Calon yang masih menjabat (incumbent) dan ingin mencalonkan dirinya sebagai Kepala 

Desa untuk kedua kalinya tidak harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala 

Desa, akan tetapi pada waktu masa kampanye dan sampai selesai pemungutan suara yaitu 

paling lama 15 (lima belas) hari dapat mengajukan cuti kepada Bupati melalui Camat. 

(3) Selama yang bersangkutan menjalani cuti, tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan 

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 

 

 

BAB  VI 

PENYARINGAN BAKAL CALON  

Pasal  15 

(1) Penjaringan dan penyaringan Bakal Calon didasarkan pada ketentuan jumlah Calon sedikit-

dikitnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang ditetapkan dengan berita 

acara penyaringan Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan. 

(2) Apabila Bakal Calon lebih dari 5 (lima) orang yang memenuhi syarat maka Panitia Pemilihan 

berhak melaksanakan penyaringan dengan melihat kemampuan dan kecakapan baik tertulis 

maupun tidak tertulis/wawancara. 

(3) Penyaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan sistem ranking 

berdasarkan hasil ujian saringan. 

(4) Apabila hasil ujian saringan sebagaimana dimaksud ayat (3) terdapat nilai yang sama yaitu 

pada urutan/ranking 5 (lima) maka Panitia Pemilihan harus melaksanakan ujian saringan 

ulang untuk Bakal Calon yang mempunyai nilai yang sama dan apabila hasil ujian saringan 

kedua nilainya tetap sama maka Panitia Pemilihan berhak menentukan Calon berdasarkan 

tingkat pendidikan, umur, pengalaman dan kemampuan. 

 

 

BAB  VII 

PENETAPAN BAKAL CALON  

Pasal  16 

(1) Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon dengan Keputusan 

Panitia Pemilihan. 
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(2) Nama Calon hasil penyaringan sebagaimana dimaksud Pasal 15 bersama-sama dengan 

disertai dengan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat 

(3) disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD dan kepada Bupati melalui Camat. 

 

Pasal  17 

(1) Panitia Pemilihan setelah melaksanakan penyaringan Bakal Calon segera menyampaikan 

urutan nama-nama Calon yang berhak dipilih  selanjutnya menetapkan waktu pelaksanaan 

pemilihan kepala desa dan menetapkan gambar setiap Calon. 

(2) Nama-nama Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 

kepada Bupati melalui Camat. 

 

Pasal  18 

(1) Calon yang telah ditetapkan tidak dibenarkan mengundurkan diri apabila yang bersangkutan 

mengundurkan diri secara administrasi dianggap tidak mengundurkan diri. 

(2) Apabila Calon yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan mengundurkan diri sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dalam pemilihan ternyata memperoleh dukungan suara terbanyak 

maka perolehan suara tersebut dinyatakan batal. 

(3) Atas pembatalan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Calon yang 

mendapatkan dukungan suara terbanyak kedua dinyatakan sebagai Calon Terpilih, apabila 

Calon yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan lebih dari 2 (dua) orang. 

(4) Apabila Calon yang ditetapkan Panitia Pemilihan hanya 2 (dua) orang dan salah satu di 

antaranya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pemilihan tidak 

dapat dilaksanakan dan Panitia Pemilihan berhak melaksanakan penjaringan dan penyaringan 

ulang dengan tetap mengikutsertakan Calon yang tidak mengundurkan diri tersebut. 

 

Pasal  19 

(1) Gambar Calon adalah berupa photo hitam putih orang yang mencalonkan diri sebagai Kepala 

Desa. 

(2) Photo diri sebagaimana dimaksud ayat (1) diletakkan di tengah kolom/garis segi empat. 

(3) Di bawah gambar photo diri Calon disediakan kolom yang berisi nama Calon. 

(4) Di bawah kolom nama Calon disediakan kolom kosong yang digunakan untuk mencoblos 

oleh para pemilih. 

(5) Dalam pelaksanaan pemilihan, calon harus menggunakan pakaian dan kelengkapan yang 

sama dengan yang digunakan dalam photo gambar Calon, photo gambar Calon diletakkan di 

depan tempat duduk Calon. 
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BAB  VIII 

KAMPANYE CALON  

Pasal  20 

(1) Kampanye dapat dilaksanakan oleh Calon paling lama 7 (tujuh) hari dan setelah masa 

kampanye berakhir diikuti dengan minggu tenang selama 7 (tujuh) hari sampai hari 

pemilihan. 

(2) Kampanye dilaksanakan secara terkendali, aman, tertib serta sesuai dengan kondisi sosial 

budaya masyarakat desa setempat dengan titik berat pada visi dan misi serta program kerja 

yang akan dilaksanakan. 

(3) Dalam pelaksanaan kampanye Calon dilarang: 

a. Menghina seseorang, suku, agama, ras, golongan dan Calon lainnya; 

b. Menghasut atau mengadu domba para Calon, perseorangan atau kelompok masyarakat; 

c. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan 

perseorangan atau kelompok masyarakat; 

d. Mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum; 

e. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon lainnya;  

f. Menggunakan fasilitas dan/atau anggaran pemerintah; 

g. Melakukan pawai dan arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau 

berkendaraan; dan/atau 

h. Memberikan dan/atau menjanjikan uang dan/atau barang kepada pemilih yang dapat 

mempengaruhi pilihan pemilih. 

(4) Photo Calon, slogan-slogan dapat dipasang dalam wilayah desa yang bersangkutan selama 

masa kampanye. 

(5) Pelaksanaan kampanye oleh masing-masing Calon, tata cara pelaksanaannya diatur lebih 

lanjut oleh Panitia Pemilihan. 

(6) Pada waktu minggu tenang setiap photo Calon, slogan-slogan dan lain-lain dicabut sehingga 

tidak ada lagi yang terpasang. 

(7) Bentuk kampanye yang dibenarkan yaitu: 

a. Pertemuan terbatas; 

b. Tatap muka dan dialog; 

c. Penyebaran bahan kampanye; 

d. Pemasangan alat peraga di tempat umum; 

e. Rapat umum; 

f. Debat publik/debat terbuka antar Calon; dan/atau 

g. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. 

(8) Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara spontan, tertib dan bersifat edukatif. 
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BAB  VIII 

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA 

Pasal  21 

Untuk melaksanakan pemungutan suara Panitia Pemilihan membentuk Kelompok Penyelenggara 

Pemungutan Suara (KPPS) yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan. 

 

Pasal  22 

(1) 4 (empat) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan Panitia Pemilihan memberitahukan 

kepada masyarakat akan dilaksanakannya pemilihan kepala desa dan mengumumkan secara 

terbuka nama-nama yang berhak dipilih dan daftar pemilih yang sudah disahkan oleh Panitia 

Pemilihan. 

(2) Pemilihan harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 

(3) Setiap warga desa yang mempunyai hak pilih hanya mempunyai satu suara dan tidak boleh 

diwakilkan. 

(4) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh 

Panitia Pemilihan. 

(5) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para Calon harus berada di salah satu tempat 

pemungutan suara yang ditentukan Panitia Pemilihan. 

(6) Bagi Calon tidak dapat hadir dalam pelaksanaan pemilihan dan perhitungan hasil pemilihan 

kepala desa tanpa alasan yang jelas dinyatakan gugur oleh Panitia Pemilihan dan dimuat 

dalam berita acara. 

(7) Dalam hal salah satu atau lebih Calon dinyatakan gugur dan masih ada 1 (satu) Calon maka 

rapat pemungutan dan perhitungan suara tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

(8) Calon yang dinyatakan terpilih adalah Calon yang tidak gugur dan memperoleh suara 

terbanyak. 

(9) Pemilihan Calon dilaksanakan setelah Panitia Pemilihan menetapkan Calon berdasarkan 

Keputusan Panitia Pemilihan. 

(10) Pemilihan Calon sebagaimana dimaksud ayat (1) dihadiri oleh Panitia Pemilihan dan Calon 

atau saksi yang ditunjuk. 

(11) Bagi penduduk desa yang memenuhi persayaratan sebagai pemilih, namun belum terdaftar 

sebagai pemilih pada pemungutan suara pemilihan kepala desa maka dapat menggunkana 

hak pilihnya sepanjang dapat dibuktikan sebagai penduduk desa setempat. 

(12) Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar 

menugaskan 1 (satu) orang saksi dalam pelaksanaan pemilihan berdasarkan surat mandat 

yang diserahkan kepada Panitia Pemilihan. 
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Pasal  23 

Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas Kepala Desa Serta Calon dalam pemilihan kepala desa 

setelah menggunakan hak pilihnya tetap bersikap netral dalam melaksanakan tugasnya. 

 

Pasal  24 

(1) Pemberian suara dilakukan dengan memilih gambar Calon  dengan mencoblos pada kolom 

yang disediakan dalam bilik suara yang telah disiapkan oleh Panitia Pemilihan. 

(2) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang yang dipilih. 

(3) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sakit maka panitia pemilihan dan saksi-saksi 

dapat mendatangi yang bersangkutan untuk menggunakan hak pilihnya. 

(4) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena suatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan 

cara apapun dan alasan apapun. 

 

Pasal  25 

Untuk kelancaran pelasanaan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan menyediakan: 

a. Papan tulis yang memuat nama-nama Calon yang berhak dipilih untuk perhitungan suara; 

b. Surat suara yang memuat gambar Calon dan bagian bawahnya ditandatangani oleh Ketua dan 

Sektretaris Panitia Pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah; 

c. Sebuah kotak suara atau lebih berikut kunci; 

d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara; dan 

e. Alat pencoblosan di dalam bilik suara. 

 

Pasal  26 

(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan 

memperlihatkan kepada pemilih bahwa kotak suara dalam keadaaan kosong serta 

menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi 

cap atau stempel Panitia Pemilihan. 

(2) Selama pelasanaan pemungutan suara berlangsung anak kunci dipegang oleh Ketua Panitia 

Pemilihan. 

 

Pasal  27 

(1) Pemilih yang hadir diberikan selembar surat suara oleh Panitia Pemilihan melalui 

pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir. 

(2) Sebelum pemilih diberikan surat suara harus menunjukkan surat undangan kepada Panitia 

Pemilih untuk dicocokkan dengan surat panggilan. 
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(3) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara 

dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru 

setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak kepada Panitia Pemilihan. 

 

Pasal  28 

(1) Pencoblosan surat suara yang dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang 

telah disediakan oleh Panitia Pemilihan; 

(2) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang akan menggunakan hak 

pilihnya; 

(3) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara dalam 

keadaan terlipat. 

(4) Kotak suara ditempatkan di luar bilik suara dalam lingkaran tempat pemungutan suara (TPS). 

 

Pasal  29 

(1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk: 

a. Menjamin agar tata demokrasi berjalan lancar, tertib, aman dan teratur; dan 

b. Pelaksanaan pemungutan suara dalam keadaan tertib dan teratur. 

(2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para Calon harus berada di tempat yang ditentukan 

untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara. 

(3) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang berhak memilih hanya memberikan satu suara 

dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun. 

 

Pasal  30 

(1) Batas waktu pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 08.00. WIB sampai dengan pukul 

13.00. WIB. 

(2) Panitia Pemilihan dapat menentukan batas waktu pelaksanaa pemungutan suara dengan tidak 

menutup kemungkinan kesepakatan Calon/Saksi untuk mengakhiri pemungutan suara 

sebelum waktu yang ditentukan atau melebihi batas waktu yang ditentukan apabila: 

a. Pemilihan kepala desa dilaksanakan dalam rapat pemilihan yang dipimpin oleh ketua 

panitia pemilihan dengan dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah 

seluruh pemilih yang telah disahkan oleh ketua panitia pemilihan. 

b. Pada pembukaan rapat pemilihan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah 

pemilihan belujm mencapai quorum, panitia pemilihan mengundurkan rapat pemilihan 

paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan quorum ½ (setengah) dari jumlah pemilih. 

c. Sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) quorum belum 

juga tercapai, pelaksanaan rapat pemilihan calon diundur oleh panitia pemilihan semabat-

lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari dengan quorium ½ dari jumlah pemilih. 
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(3) Pengunduran waktu rapat pemilihan calon sebagaiamana dimaksud ayat (2) diumumkan 

dalam forum rapat oleh panitia pemilihan dan dituangkan dalam berita acara penundaan 

pemilihan. 

  

Pasal  31 

Jumlah tempat pemungutan suara (TPS) disesuaikan dengan jumlah mata pilih, luas wilayah dan 

jarak jangkauan oleh pemilih. 

 

BAB  X 

PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA 

Pasal  32 

(1) Sebelum kotak suara dibuka untuk menghitung suara Ketua KPPS memberikan kesempatan 

kepada Calon Kepala Desa dan saksi untuk memberikan tanggapan atas berlangsungnya 

proses pemungutan suara. 

(2) Apabila tanggapan Calon dan/atau saksi tidak mempermasalahkan proses pemungutan suara 

di TPS maka kotak suara dapat dibuka dan suara dihitung secara satu persatu. 

(3) Apabila tanggapan Calon dan/atau saksi sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah 

permasalahan agar diselesaikan pada saat itu juga dengan cara musyawarah dan mufakat. 

(4) Penghitungan suara dilaksanakan di TPS. 

 

Pasal  33 

(1) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung suara yang masuk disaksikan oleh 

saksi-saksi Calon hadir di tempat pemungutan suara masing-masing. 

(2) Setiap lembaran surat suara dibuka dan diperlihatkan kepada semua yang hadir dan kemudian 

Panitia Pemilihan membaca nama Calon yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya di 

papan tulis yang ditempatkan di tempat yang mudah dilihat dengan jelas. 

 

Pasal  34 

Surat suara dianggap tidak sah apabila: 

a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan; 

b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada surat suara; 

c. Ditandatangani atau membuat tanda yang menunjuk identitas pemilih; 

d. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) yang berhak dipilih; 

e. Menentukan Calon lain selain dari Calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan; 

f. Mencoblos di luar tanda segi empat pada surat suara yang disediakan. 
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Pasal  35 

(1) Calon Terpilih adalah Calon yang mendapat dukungan suara terbanyak. 

(2) Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD. 

(3) Calon Terpilih disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala 

Desa Terpilih. 

(4) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa 

Terpilih paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya laporan dan usulan dari BPD. 

 

Pasal  36 

(1) Apabila Calon Terpilih yang mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal  35 lebih dari satu orang dengan jumlah suara yang sama, maka untuk 

menentukannya dilakukan pemilihan ulang. 

(2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya untuk Calon-Calon yang mendapat 

dukungan suara yang sama, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatangan 

Berita Acara Pemilihan. 

 

Pasal  37 

(1) Calon yang memperoleh suara terbanyak sekurang-kurangnya 1/5 dari (seperlima) dari 

jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dinyatakan sebagai Calon Terpilih. 

(2) Apabila tidak ada seorang Calon pun yang mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana 

dimaksud ayat (1) Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulang. 

(3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 

(tiga puluh) hari sejak tanggal penandatangan Berita Acara Pemilihan. 

(4) Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) hasilnya tetap sama, maka 

Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa. 

 

 

BAB  XI 

PENETAPAN CALON TERPILIH 

Pasal  38 

(1) Setelah perhitungan suara selesai, panitia pemilihan menyusun, menandatangai dan membaca 

berita acara pemilihan dan menyerahkan kepada Ketua Panitia Pemilihan. 

(2) Berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Pemilihan 

pada saat itu juga. 

(3) Apabila Ketua pemilihan berhalangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dapat 

didelegasikan kepada Sekretaris atau Anggota Panitia Pemilihan. 
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(4) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan dan menyatakan sahnya Calon 

Terpilih. 

(5) Setelah pelaksanaan pemilihan, Ketua Panitia Pemilihan segera mengajukan Calon Terpilih 

kepada Ketua BPD dilengkapi Berita Acara Pemilihan menyatakan sahnya Calon Terpilih. 

 

 

BAB  XII 

PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA 

Pasal  39 

(1) Calon Terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara 

Pemilihan dari Panitia Pemilihan. 

(2) Calon Terpilih sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui 

Camat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari untuk disahkan menjadi Kepala Desa yang 

dilengkapi dengan: 

a. Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Terpilih; 

b. Berita acara pelaksanaan pemilihan kepala desa; 

c. Berita acara perhitungan suara; dan 

d. Berita acara jalannya pemilihan. 

(3) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa 

Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari setelah diterima oleh Bupati dilengkapi administrasi 

sebagaimana dimaksud ayat (2). 

(4) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (3) berlaku sejak pelantikan. 

(5) Calon Terpilih ditetapkan sebagai Kepala Desa pada saat pelantikan diberikan petikan 

Keputusan Bupati. 

 

Pasal  40 

(1) Kepala Desa Terpilih dilantik oleh bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal 

penerbitan keputusan bupati. 

(2) Pelantikan kepala desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan dihadapan masyarakat. 

(3) Sebelum mangku jabatannya, kepala desa mengucapkan sumpah/janji.  

(4) Susunan kata-kata sumpah/janji kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

 “ Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya 

selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-sejujurnya dan seadil-adilnya bahwa akan 

selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan 

bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta 

melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku 

bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” 
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Pasal  41 

(1) Pengucapan sumpah/atau janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 39 

diselenggarakan di pusat pemerintahan desa dalam suatu upacara yang dihadiri oleh BPD dan 

masyarakat desa yang bersangkutan. 

(2) Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati, mantan Kepala Desa dan 

Kepala Desa baru segera melaksanakan serah terima jabatan yang dilengkapi dengan memori 

serah terima jabatan yang difasilitasi oleh Camat. 

(3) Bupati dapat menunda pelantikan apabila ditemukan permasalahan menyangkut hasil 

pemilihan sampai permasalahan tersebut selesai. 

 

Pasal  42 

Pada upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan kepala desa sebagaimana dimaksud Pasal 

40, Kepala Desa yang akan dilantik berpakaian  dinas upacara berwarna putih. 

 

Pasal  43 

(1) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Kepala Desa dilaksanakan tepat pada akhir jabatan 

kepala desa yang lama dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan. 

(2) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang 

dapat dipertanggungjawabkan dapat ditunda selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak tanggal 

berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dengan ketentuan Kepala Desa yang bersangkutan 

tetap melaksanakan tugas. 

 

BAB  XIII 

SANKSI PELANGGARAN 

Pasal  44 

(1) Pemilihan Kepala Desa dapat dibatalkan apabila terbukti diikuti oleh pemilih yang tidak 

berhak memilih seperti anak di bawah umur atau pemilih penduduk desa lain yang jumlahnya 

melebihi dari selisih perolehan suara antara calon kepala desa pemenang dengan Calon yang 

kalah;  

(2) Panitia Pemilihan bertanggung jawab apabila ada pemilih yang tidak berhak memberikan 

suara dalam pemilihan dan dapat dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

(3) Barang siapa yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam 

pemilihan kepala desa untuk kepentingan pribadi atau golongan dikenakan tindakan dan 

sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. 

(4) Pelanggaran terhadap ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sepanjang dapat dibuktikan 

kebenarannya akan menggugurkan status Calon sebelum hari pemilihan. 
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Pasal  45 

(1) Calon dilarang memberikan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud 

atau alasan apapun dalam usaha untuk memenangkan dirinya dalam pemilihan Kepala Desa. 

(2) Calon yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dinyatakan 

gugur dalam pencalonan. 

 

Pasal  46 

(1) Dalam hal Calon memalsukan keterangan mengenai dirinya dan hal tersebut diketahui 

sebelum diadakannya pemilihan maka Panitia Pemilihan berhak menyatakan Calon tersebut 

dinyatakan gugur. 

(2) Dalam hal pemalsuan keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diketahui setelah 

pemilihan dinyatakan sah maka Calon Terpilih tetap dilantik dan apabila dikemudian hari 

berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersangkutan 

bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan yang bersangkutan diberhentikan dari 

jabatannya selaku Kepala Desa. 

(3) Dalam hal Panitia Pemilihan terbukti melakukan pelanggaran ketentuan yang berlaku bagi 

pemilihan kepala desa maka kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perudang-undangan. 

(4) Dalam hal terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain dan hal tersebut 

diketahui sebelum hak pilihnya dipergunakan maka kepada orang yang mewakili kehilangan 

hak pilihnya sedangkan kepada orang yang akan menggunakan hak pilih orang lain tersebut 

dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(5) Dalam hal terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain dan hal tersebut 

diketahui setelah hak pilihnya dipergunakan maka hak pilihnya tetap dianggap sah dan yang 

bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

 

BAB  XIV 

MEKANISME PENYELESAIAN MASALAH 

Pasal  47 

(1) Apabila ditemui adanya permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan suara atau 

penghitungan suara maka harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. 

(2) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang 

dengan melibatkan Panitia Pemilihan, BPD, Pemerintah Desa yang difasilitasi oleh Camat 

dan Tim Monitoring Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 

(3) Tim Monitoring sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
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BAB  XV 

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA 

Pasal  48 

(1) Besarnya biaya pemilihan kepala desa ditentukan oleh BPD atas usul Panitia Pemilihan 

berdasarkan musyawarah/mufakat. 

(2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBDes). 

(3) Biaya pemilihan tidak dibebankan kepada para Calon. 

 

 

BAB  XVI 

TUGAS DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA 

Pasal  49 

(1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakat/mufakat. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai 

wewenang: 

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan 

bersama BPD; 

b. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa; 

c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD; 

d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas 

dan ditetapkan bersama BPD; 

e. Membina kehidupan masyarakat desa; 

f. Membina perekonomian desa; 

g. Mengkoordinasikan desa secara partisipatif; 

h. Mewakili desanya di luar dan di dalam  pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum 

untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan 

i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal  50 

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kepala Desa 

mempunyai kewajiban: 

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 

1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; 
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b. Memelihara kesejahteraan masyarakat; 

c. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat; 

d. Melaksanakan kehidupan demokrasi; 

e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, kolusi 

dan nepotisme; 

f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa; 

g. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan; 

h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik; 

i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa; 

j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa; 

k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa; 

l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa; 

m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat; 

n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan desa; dan 

o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup. 

(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk 

memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan 

laporan pertanggungjawaban kepada BPD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan 

pemerintahan desa kepada masyarakat. 

(3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disampaikan kepada Bupati memalui Camat 1 (satu) kali setahun. 

(4) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada BPD sebagaimana dimaksud ayat 

(2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD. 

(5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan 

pengumuman atau informasi secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio 

komunikasi atau media lainnya. 

(6) Laporan sebagaimana dimasud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan 

evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut. 

(7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan 

kepada BPD. 

 

Pasal  51 

(1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya kepala desa bersikap dan bertindak adil, tidak 

diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
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(2) Kepala desa yang bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif dan mempersulit dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat diberhentikan dari jabatannya setelah 

melalui teguran tertulis tiga kali berturut-turut oleh BPD. 

 

Pasal  52 

(1) Kepala desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang 

ditetapkan bersama BPD.  

(2) Laporan bulanan yang disampaikan Kepala Desa kepada Camat terdiri dari: 

a. Laporan kependudukan; 

b. Kegiatan ekonomi dan pembangunan; 

c. Laporan perkembangan tanah kas desa; 

d. Laporan ketentraman dan ketertiban; 

e. Laporan lain-lain. 

 

Pasal  53 

Kepala desa dilarang: 

a. Menjadi pengurus partai politik; 

b. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, lembaga kemasyarakatan di desa 

bersangkutan; 

c. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD; 

d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden dan kepala daerah; 

e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan 

mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain; 

f. Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari 

pihal lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; 

g. Menyalahgunakan wewenang; 

h. Melanggar sumpah/janji; dan melakukan perbuatan yang bertentangngan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang berlaku dan melakukan perbuatan 

lain yang dapat menghilangkan kredibilitas/kepercayaan masyarakat terhadap 

kepemimpinannya sebagai Kepala Desa. 

  

Pasal  54 

(1) Kepala Desa berhenti karena: 

a. Meninggal dunia; 

b. Mengajukan permintaan sendiri; atau 
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c. Diberhentikan. 

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c karena: 

a. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik pejabat yang baru; 

b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; 

c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa; 

d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji; 

e. Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa; atau 

f. Melanggar larangan bagi Kepala Desa. 

(3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b dan 

ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat 

berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD. 

(4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, huruf d huruf e 

dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan musyawarah 

BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD. 

(5) Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) 

dilakukan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak 

usul diterima. 

(6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati 

mengangkat Penjabat Kepala Desa. 

 

Pasal  55 

(1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui BPD apabila dinyatakan 

melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 

(lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan 

hukum yang tetap. 

(2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti 

melakukan tindak pidana sebagaimana dimasud ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan 

yang memperoleh kekuatan hukum tetap. 

 

Pasal  56 

Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa usulan BPD karena berstatus sebagai 

tersangka melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana lain yang 

mengancam keamanan negara. 

 

Pasal  57 

(1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) 

dan Pasal 56 setelah melalui proses peradilan tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan 

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak 
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ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan mengaktifkannya kembali 

sebagai Kepala Desa yang bersangkutan sampai akhir masa jabatannya. 

(2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) telah 

berakhir masa jabatannya, bupati merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan. 

(3) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) 

dan Pasal 56, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai 

dengan adannya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. 

 

Pasal  58 

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 56, 

maka Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan 

pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang 

memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Pasal  59 

(1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan dari 

Bupati atas permintaan penyidik. 

(2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidanan kejahatan;  

b. Diduga nelakukan kejahatan yang diancam dengan pidana mati. 

(3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh 

atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari sejak dimulainya penyidikan. 

 

Pasal  60 

(1) Apabila penyelenggaraan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan 

tepat waktu, BPD atas persetujuan Bupati dapat memperpanjang waktu selama-lamanya 1 

(satu) bulan dengan ketentuan Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas. 

(2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum cukup BPD 

mengusulkan Calon Penjabat Kepala Desa atau perangkat pemerintah daerah lainnya 

berdasarkan musyawarah BPD. 

 

Pasal  61 

(1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BPD 

melalui Camat dari perangkat desa atau perangkat kecamatan yang memenuhi persayaratan. 

(2) Tugas wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas wewenang 

dan kewajiban Kepala Desa. 

 

 

 



 25 

 

Pasal  62 

Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dan TNI/POLRI yang belum berakhir masa jabatannya 

tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia pensiun atau 

sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil atau TNI/POLRI. 

 

Pasal  63 

Kepala desa dari Pegawai Negeri Sipil atau TNI/POLRI yang belum berakhir masa jabatannya 

tidak dapat dicalonkan: 

a. Dalam jabatan struktural atau fungsional atau terlebih dahulu mendapat izin/persetujuan dari 

pejabat yang berwenang. 

b. Sebagai Kepala Desa. 

 

Pasal  64 

(1) Gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diterima pegawai negeri yang diangkat menjadi 

Kepala Desa tetap dibayar oleh instansi induknya dan tetap menerima hak-haknya sebagai 

Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pegawai negeri yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa dapat dinaikkan pangkatnya dan 

diberikan kenaikan gaji berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal  65 

Kepala Desa dari pegawai negeri yang berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang 

dikembalikan ke instansi induknya. 

 

Pasal  66 

(1) Terhadap Kepala Desa yang akan habis masa jabatannya dilakukan evaluasi akhir masa 

jabatan oleh Tim yang akan dibentuk oleh BPD setelah berkonsultasi dengan Camat dan 

Bupati. 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatanya 6 (enam) bulan 

sebelum berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan. 

 

Pasal  67 

(1) Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pengangkatan Kepala Desa tidak dapat 

dilaksanakan tetap waktu, pejabat yang berwenang dapat memperpanjang waktunya untuk 

selama-lamanya 3 (tiga) bulan dengan ketentuan Kepala Desa yang bersangkutan tetap 

melaksanakan tugas sampai dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan. 

(2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) ternyata belum cukup maka 

pejabat yang berwenang menetapkan Penjabat Kepala Desa. 
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BAB  XVII 

MASA JABATAN 

Pasal  68 

(1) Kepala Desa diangkat untuk masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal 

pelantikannya. 

(2) Kepala Desa yang berprestasi mempunyai kondite baik dan memenuhi persyaratan dapat 

dicalonkan untuk dipilih kembali pada masa jabatan berikutnya. 

(3) Apabila masa jabatan kedua telah berakhir yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan 

kembali untuk masa jabatan ke tiga kalinya di desa yang bersangkutan. 

(4) Bagi desa yang yang belum dapat menyelenggarakan pemilihan kepala desa sedangkan masa 

jabatan kepala desa tersebut telah berakhir maka ditujuk Penjabat Kepala Desa. 

 

 

BAB  XVIII 

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA 

Pasal  69 

(1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekretaris Desa yang 

bersangkutan atau perangkat desa lain atau bilamana dibutuhkan dapat menunjuk staf kantor 

Camat yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(3) Pengusulan Calon Penjabat Kepala Desa adalah wewenang Camat, namun dalam 

pengusulannya tersebut Camat harus memperhatikan aspirasi aspirasi yang berkembang di 

masyarakat baik melalui formal maupun informal seperti usulan BPD dijadikan salah satu 

yang dasar pertimbangan bagi Camat dalam pengusulan Penjabat Kepala Desa tetapi tidak 

dilakukan melalui mekanisme persetujuan BPD. 

(4) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selama-lamanya 1 

(satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikannya. 

(5) Bilamana jangka 1 (satu) tahun Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) belum 

mampu melaksanakan pemilihan kepala desa maka jabatan yang bersangkutan dapat ditinjau 

kembali. 

(6) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dilantik oleh Bupati atau ditugaskan kepada 

pejabat yang ditunjuk. 
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BAB  XIX 

SUSUNAN DAN TUGAS PERANGKAT DESA 

Pasal  70 

(1) Dalam pemerintahan desa dibentuk Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa 

dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban. 

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Perangkat Desa bertanggung jawab 

kepada Kepala Desa. 

(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari: 

a. Unsur staf berupa unsur pelayanan yaitu Sekretaris Desa dan 3 (tiga) orang Kepala 

Urusan; 

b. Unsur Pelaksanaan Tekhnis Lapangan yaitu Pamong Tani Desa dan Keamanan Desa; dan 

c. Unsur Kewilayahan yaitu Pembantu Kepala Desa di wilayah bagian desa dengan nama 

Kepala Dusun. 

(4) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud huruf ayat (3) terdiri dari Kepala Urusan 

Pemerintahan, Kepala Pembangunan dan Kepala Urusan Umum. 

 

 

BAB  XX 

PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA 

Pasal  71 

Yang dapat dipilih atau diangkat sebagai Perangkat Desa adalah penduduk desa yang 

bersangkutan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 negara dan Pemerintah Republik Indonesia; 

c. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam gerakan yang mengkhianati 

Pancasila dan UUD 1945 seperti G.30.S/PKI atau organisasi lain terlarang lainnya; 

d. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat pertama/atau berpengetahuan 

Sederajat; 

e. Umur sekurang-kurangnya 20 tahun dan setinggi-tinggi 60 tahun; 

f. Sehat jasmani dan rohani; 

g. Nyata-nyata tidak terganggu ingatannya; 

h. Berkelakuan baik, jujur dan adil; 
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i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling 

singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; 

j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkuatan hukum 

tetap; 

k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat; 

l. Bersedia dipilih dan diangkat menjadi perangkat desa; 

m. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-

kurangnya 2 (dua) tahun trakhir dengan tidak terputus-putus;  

n. Memahami dan mengenal adat istiadat yang berlaku di desa yang bersangkutan. 

o. Pegawai Negeri aktif, baik Sipil maupun TNI/POLRI tidak dapat dipilih atau diangkat 

menjadi Perangkat Desa kecuali untuk Sekretaris Desa; dan 

p. Tidak mempunyai hubungan keluarga langsung ke atas maupun ke bawah dan ke samping 

dengan kepala desa kecuali yang bersangkutan terlebih dahulu diangkat menjadi perangkat 

desa sebelum kepala desa yang bersangkutan terpilih. 

 

 

BAB  XXI 

MEKANISME PENCALONAN, PEMILIHAN DAN                                         

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA 

Pasal  72 

(1) Sekretaris desa sebagaimana dimaksud Pasal 74 ayat (3) dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil 

yang memenuhi persyaratan yaitu: 

a. Berpendidikan paling rendah lulusan SLTA atau sederajat; 

b. Mempunyai pengetahuan tekhnis pemerintahan; 

c. Mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran; 

d. Mempunyai kemapuan di bidang administrasi keuangan dan bidang perencanaan; 

e. Memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan  

f. Bersedia tinggal di desa yang bersangkutan. 

(2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama 

Bupati. 

 

Pasal  73 

(1) Perangkat desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan 

wewenangnya. 

(2) Dalam melaksanakan tugas, Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. 
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Pasal  74 

(1) Kepala Urusan diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan. 

(2) Pengangkatan Kepala Urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan 

Kepala Desa. 

 

Pasal  75 

(1) Pamong Tani Desa dan Keamanan Desa diangkat Kepala Desa dari penduduk desa yang 

memenuhi persyaratan. 

(2) Pengangkatan Pamong Tani dan Keamanan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan 

dengan Keputusan Kepala Desa. 

 

Pasal  76 

(1) Kepala Dusun diusulkan oleh masyarakat dusun yang bersangkutan kepada Kepala Desa. 

(2) Pengangkatan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat dari penduduk dusun 

yang memenuhi persyaratan dengan Keputusan Kepala Desa. 

 

 

BAB  XXII 

MASA JABATAN DAN PELANTIKAN PERANGKAT DESA 

Pasal  77 

(1) Masa jabatan Perangkat Desa selain sekretaris desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak 

penerbitan surat keputusan pengangkatan oleh pejabat yang berwenang dan dapat diangkat 

kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. 

(2) Masa jabatan Sekretaris Desa diatur sesuai dengan Peraturan Kepegawaian. 

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan keputusan tentang pengangkatan 

perangkat desa, Kepala Desa harus sudah melantik perangkat desa yang bersangkutan. 

(4) Sebelum memangku jabatannya perangkat desa mengucapkan sumpah/janji dengan kata-kata 

sebagai berikut: 

 “Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya 

selaku perangkat desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa 

saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar 

negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 

1945 serta melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang 

berlaku bagi Desa, Daerah dan Negera Kesatuan Republik Indonesia.” 
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BAB  XXIII 

LARANGAN PERANGKAT DESA 

Pasal  78 

Perangkat Desa dilarang: 

a. Menjadi pengurus partai politik; 

b. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD dan lembaga kemasyarakatan di 

desa yang bersangkutan; 

c. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD; 

d. Terlibat kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah; 

e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan 

mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat; 

f. Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak 

lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; 

g. Menyalahgunakan wewenang; dan/atau melanggar sumpah jabatan. 

h. Melakukan  kegiatan–kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajiban yang dapat 

merugikan kepentingan negara, pemerintah dan masyarakat desa. 

i. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan/atau bertentang dengan norma-norma yang hidup dan melakukan perbuatan lain 

yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan perangkat desa. 

 

 

BAB  XXIV 

TINDAKAN PENYIDIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 

Pasal  79 

(1) Tindak penyidikan terhadap Perangkat Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis 

Bupati. 

(2) Pengecualian terhadap ayat (1) dalam hal: 

a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana 

penjara lima tahun atau lebih; atau 

b. Dituduh melakukan tindak pidanan kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana 

mati. 

(3) Tindak penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan kepada Bupati selambat-

lambatnya dua kali dua puluh empat jam. 
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Pasal  80 

(1) Perangkat Desa kecuali Sekretaris Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak 

pidana dapat diberhentikan sementara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 

(2) Apabila berdasarkan keputusan pengadilan tingkat pertama dinayatakan bahwa Perangkat 

Desa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan maka Kepala 

Desa mengaktifkan kembali Perangkat Desa sebagimana dimaksud ayat (1). 

(3) Apabila berdasarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Perangkat Desa sebagaimana 

dimaksud ayat (1) dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan sedangkan 

yang bersangkutan melakukan upaya hukum banding, maka selambat-lambatnya 1 (satu) 

tahun sejak putusan Pengadilan Tingkat Pertama upaya banding belum selesai Kepala Desa 

memberhentikan yang bersangkutan secara definitif. 

(4) Sekretaris Desa yang disangka melakukan suatu tindak pidana pengaturannya disesuaikan 

dengan Peraturan Kepegawaian. 

 

Pasal  81 

Perangkat Desa yang melalaikan tugas sehingga merugikan kepentingan negara, daerah dan desa 

atau melakukan perbuatan melawan hukum atau norma yang hidup dan berkembang di desa 

dapat dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara atau 

pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal  82 

(1) Bagi Perangkat Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban karena 

sakit atau mengalami kecelakaan dalam melaksanakan tugasnya sampai dengan 6 (enam) 

bulan berturut-turut, maka Kepala Desa menunjuk salah satu Perangkat Desa untuk 

menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Perangkat Desa secara rangkap kecuali 

untuk Kepala Dusun harus dirangkap oleh Kepala Desa selaku penanggung jawab. 

(2) Apabila Perangkat Desa tersebut tidak menjalankan tugasnya lebih dari 6 (enam) bulan 

berturut-turut karena sakit atau karena sebab-sebab lain maka Kepala Desa dapat 

memberhentikan yang bersangkutan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan BPD. 

(3) Sekretaris Desa yang tidak dapat menjalankan tugasnya lebih dari 6 (enam) bulan berturut-

turut karena sakit atau karena sebab-sebab lain pengaturannya sesuai dengan peraturan 

kepegawaian. 

 

Pasal  83 

Perangkat Desa tidak termasuk Sekretaris Desa diberhentikan oleh Kepala Desa karena: 

a. Meninggal dunia; 

b. Atas permintaan sendiri; 

c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; 
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d. Berakhir masa jabatan dan telah diangkat Perangkat Desa yang baratu; atau 

e. Melakukan perbuatan yang bertentangan peraturan perundang-undangan dan norma yang 

hidup dan berkembang di masyarakat desa. 

 

 

BAB  XXVI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal  84 

(1) Apabila penyelenggaraan pengangkatan Perangkat Desa tidak dapat dilaksanakan tepat 

waktu maka pejabat yang berwenang dapat memperpanjang waktunya untuk selambat-

lambatnya 3 (tiga) bulan dengan ketentuan Perangkat Desa yang lama tetap melaksanakan 

tugasnya sampai dengan diangkat perangkat desa yang baru. 

(2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) ternyata belum memilih 

dan/atau mengangkat Perangkat Desa yang baru maka pejabat yang berwenang menetapkan 

Penjabat Perangkat Desa sampai terpilihnya Perangkat Desa yang defenitif. 

(3) Bagi Perangkat Desa yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas 

dengan masa jabatan ditambah 1 (satu) tahun sehingga menjadi 6 (enam) tahun. 

 

 

BAB  XXVII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal  85     

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan 

Bupati. 

(2) Pada saat peraturan daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Tata 

Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan 

Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau 

Pengangkatan Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal  86 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 

 

 

Ditetapkan di Kuala Tungkal 

pada tanggal 23 Nopember 2006 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 

dto 

SAFRIAL 

 

Diundangkan di Kuala Tungkal 

pada tanggal 23 Nopember 2006 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  

TANJUNG JABUNG BARAT, 

dto 

M. THAMSIR. B 

 

LEMBARAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT : 

NOMOR : 15 

TANGGAL : 23 NOPEMBER 2006 

SERI : E 

NOMOR : 3 

 

 


