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PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUOL 
 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL 
NOMOR  8 TAHUN  2006 

 
 

T E N T A N G 
 

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, 
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI  BUOL, 

 
 
Menimbang : a. bahwa sistem pemerintahan Desa sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 

Tahun 2005 tentang Desa yang memberikan keluasan kepada masyarakat untuk 
berpartisipasi dengan memperhatikan aspek-aspek daya guna dan hasil guna 
dalam mencapai tujuan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan serta 
potensi desa yang ada. 

  b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, maka dipandang 
perlu menetapkan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan 
dan Pemberhentian Kepala Desa dalam Peraturan Daerah. 

 
 
Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851); 

  2. Undang–Undang RI Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 
Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran  
Negara RI Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 
3900); 

3. Undang–Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang–undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53,  Tambahan  
Lembaran Negara RI Nomor 4389)  ; 

4. Undang-undang Republik Indonesia 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 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – undang Nomor 3 
Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara RI 
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548); 

5. Undang–Undang RI Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  
Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  RI 
Tahun  2004  Nomor  126,  Tambahan  Lembaran  Negara  RI Nomor  4438); 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  158, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 
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Dengan  Persetujuan  Bersama 
                

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL 
dan 

BUPATI  BUOL 
 
 

M E M U T U S K A N   : 
 
Menetapkan : PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BUOL  TENTANG TATA CARA 

PENCALONAN, PEMILIHAN, PEGANGKATAN, PELANTIKAN DAN 
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. 

 
 

BAB  I 

KETENTUAN  UMUM 
 

Pasal  1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan  : 
1. Daerah  adalah  Daerah Kabupaten  Buol. 
2. Pemerintah  Daerah  adalah  Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintah Daerah. 
3. Kepala  Daerah  adalah  Bupati  Buol. 
4. Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  yang  selanjutnya  disebut  DPRD  adalah  Lembaga  

Perwakilan  Rakyat  Daerah  sebagai  unsur  Penyelenggara  Pemerintahan  Daerah. 
5. Pemerintahan  Daerah  adalah  Penyelenggaraan  urusan  Pemerintah  oleh  Pemerintah  Daerah  

dan  DPRD  menurut  azas  otonomi  dan  tugas  pembantuan  dengan  prinsip-prinsip  otonomi  
seluas-luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  
sebagaimana dimaksud  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  
1945 

6. Camat adalah Kepala Kecamatan. 
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten. 
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui 
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. 
10. Kawasan Desa adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk 

pengolahan. 
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah 

lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.  

12. Bakal Calon adalah warga masyarakat desa setempat yang berdasarkan penjaringan, 
pemeriksaan dan penyaringan oleh Panitia Pemilihan yang ditetapkan sebagai bakal Calon 
Kepala Desa. 

13. Calon adalah Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan ditetapkan 
oleh Panitia Pemilihan untuk mengikuti penyaringan sebagai Calon yang berhak dipilih. 

14. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang telah lolos dari penyaringan yang 
telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa. 

15. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan 
Kepala Desa. 

16. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh BPD untuk melaksanakan hak, 
wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu. 

17. Pejabat yang berwenang adalah Bupati yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan 
Kepala Desa atas usul BPD. 
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18. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk 
menggunakan hak pilihnya. 

19. Hak Pilih adalah yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihnya. 
20. Penjaringan adalah suatu proses yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan 

bakal calon dari warga masyarakat setempat. 
21. Pemeriksaan adalah suatu proses yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk memeriksa 

identitas dan seluruh persyaratan bakal calon sesuai ketentuan yang berlaku. 
22. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun 

kemampuan kepemimpinan para bakal calon. 
23. Panitia adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh BPD. 
24. Putra Desa adalah penduduk yang berdomisili di desa atau orang yang lahir di desa serta dikenal 

dan mengenal masyarakat desa. 
 
 
 

BAB  II 

PERSIAPAN PEMILIHAN 
 

Pasal  2 
 
(1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala 

Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. 
(2) BPD memproses Pemilihan Kepala Desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya 

masa jabatan Kepala Desa. 
(3) Apabila pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai ayat (2) pasal ini, maka BPD harus 

memberikan alasan secara tertulis kepada Bupati. 
 

Pasal  3 
 
Untuk Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari 
unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat. 
 
 

BAB  III 

PANITIA PEMILIHAN 
 

Pasal  4 
 
(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa. 

Susunan Keanggotaannya terdiri dari  : 
a. Ketua 
b. Sekretaris 
c. Anggota yang jumlah keanggotaannya  3 orang atau 5 orang. 

(2) Pembentukan susunan keanggotaan Panitia ditetapkan dengan Keputusan BPD yang 
tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat. 

(3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, tidak dapat mencalonkan atau 
dicalonkan dalam pemilihan kepala desa; 

 
 

Pasal  5 
 
Panitia Pemilihan mempunyai tugas  : 
a. Menetapkan Tata Tertib Pemilihan dan kampanye. 
b. Melaksanakan Pendaftaran Pemilih dan disahkan oleh Ketua Panitia. 
c. Menyiapkan anggaran biaya Pemilihan. 
d. Membuat jadwal Pemilihan Kepala Desa. 
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e. Melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, 
melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada 
BPD. 

f. Melaksanakan penyaringan dan penjaringan bakal calon Kepala Desa sesuai persyaratan. 
g. Mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih setelah disahkan Panitia. 
h. Menyelesaikan dan mengambil keputusan apabila timbul permasalahan dalam Pemilihan Kepala 

Desa. 
i. Membuat Berita Acara Pemilihan dan Perhitungan Suara. 
 

Pasal  6 
 

Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD. 
 

 
BAB  IV 

HAK MEMILIH DAN DIPILIH 

Pasal  7 

(1) Pendaftaran pemilih dilaksanakan oleh panitia jika pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan 
ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar 
penentuan untuk memilih adalah bukti yang sah menurut waktu yang ditetapkan paling lama 
dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. 

(2) Daftar pemilih yang sudah ditetapkan oleh Panitia diumumkan secara terbuka sehingga 
masyarakat dapat mengetahuinya dan Camat diberikan tembusan untuk diketahui. 

(3) Apabila daftar pemilih sesuai  ayat (1) pasal ini, tidak terdapat nama pemilih dimana yang 
bersangkutan benar-benar adalah penduduk desa maka segera melaporkan kepada Panitia untuk 
dimasukan dalam daftar pemilih. 

(4) Dengan alasan apapun hak memilih tidak dibenarkan diwakilkan kepada siapapun. 
(5) Panitia yang mempunyai hak memilih dan calon yang berhak dipilih tetap mempunyai hak 

untuk menggunakan hak pilihnya. 
 

Pasal  8 

(1) Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara 
Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin 
mempunyai hak memilih. 

(2) Penduduk yang memiliki surat pindah datang dan telah terdaftar dalam buku register 
kependudukan desa salama 6 ( enam ) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan. 

 
Pasal  9 

 
Calon Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi 
persyaratan : 
a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah. 
c. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau sederajat. 
d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun paling tinggi 60 (enam puluh) tahun. 
e. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa. 
f. Penduduk Desa setempat. 
g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling 

singkat 5 (lima) tahun. 
h. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan 

hukum tetap. 
i. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau dua kali 

masa jabatan. 
j. Memenuhi syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah. 
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BAB  V 

MEKANISME PENCALONAN DAN PEMILIHAN 

Pasal  10 
 

(1) Untuk Anggota BPD dan Perangkat Desa apabila mencalonkan diri untuk menjadi Kepala Desa 
maka membuat Surat Pernyataan untuk mengundurkan diri dari jabatan secara tertulis sejak 
tanggal pemasukan berkas. 

(2) Calon Kepala Desa yang dipilih sekurang – kurangnya 2 (dua) dan sebanyak – banyaknya 5 
(lima) orang calon dan tidak dapat lagi mengundurkan diri. 

(3) Apabila Calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) orang yang telah memenuhi syarat sesuai    
pasal 9 Peraturan Daerah ini, maka akan diadakan ujian secara tertulis dan kelulusannya 
diurutkan berdasarkan hasil ujian tertulis. 

(4) Ujian tersebut pada ayat (3) pasal ini, dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten. 
 

 
Pasal 11 

 
(1) Panitia Pemilih melakukan pemeriksaan persyaratan bakal calon yang telah ditentukan, 

melaksanakan pemungutan suara dan melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada 
BPD. 

(2) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon Kepala 
Desa oleh Panitia Pemilihan dan tidak lagi mengundurkan diri. 

 
Pasal  12 

 
(1) Panitia Pemilihan melaksanakan penjaringan, pemeriksaan dan penyaringan bakal calon 

Kepala Desa sesuai Persyaratan. 
(2) Pencalonan Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan dijaring pada tingkat dusun. 
(3) Untuk penjaringan, Panitia menampung setiap keinginan dari masyarakat yang akan 

dicalonkan menjadi calon Kepala Desa. 
 

Pasal  13 
 
Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat yang 
terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. 
 

Pasal  14 
 
Sebelum Panitia Pemilihan menetapkan calon Kepala Desa terlebih dahulu persyaratan calon Kepala 
Desa sesuai Pasal 9 Peraturan Daerah ini, disampaikan/ dikoordinasikan dengan Camat menyangkut 
keabsahan kelengkapan persyaratan calon Kepala Desa. 
 

Pasal 15 
 
(1) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari 

setelah penetapan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan. 
(2) Penyampaian Visi dan Misi dilaksanakan setelah penetapan calon terpilih dan selambat – 

lambatnya 2 (dua) hari sebelum Pemilihan Kepala Desa, Ketua Panitia Pemilihan mengundang 
kepada para calon untuk menyampaikan dan menjelaskan visi, misi serta rencana-rencana 
kebijakan apabila calon terpilih menjadi Kepala Desa. 

(3) Panitia Pemilihan, BPD dan Masyarakat diberikan kesempatan untuk tanya jawab dengan para 
calon Kepala Desa. 

(4) Pelaksanaan kampanye dimulai sejak penetapan calon dan akan berakhir setelah selesai para 
calon menyampaikan visi dan misi, tata cara kampanye diatur oleh Panitia Pemilihan. 
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Pasal  16 
 
(1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada Rapat Pemilihan yang dipimpin langsung oleh 

Ketua Panitia. 
(2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 
(3) Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos kartu suara yang disediakan oleh panitia 

pemilihan yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan. 
(4) Seorang pemilih hanya dapat memberikan suara kepada 1 (satu) orang calon yang berhak 

dipilih dan seorang pemilih yang berhalangan hadir dengan alasan apapun tidak dibenarkan 
untuk diwakilkan. 

 
Pasal  17 

 
(1) Panitia mengadakan undian nomor urut calon dipilih. 
(2) Bentuk dan model Surat Suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dan harus ditanda tangani 

oleh Ketua Panitia Pemilihan atau yang mewakili dan dicap 
 

Pasal  18 
 
(1) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan Pemilihan para calon sudah harus 

menyampaikan saksi secara tertulis kepada  Panitia Pemilihan. 
(2) Apabila ayat (1) tidak dapat dipenuhi, maka Panitia Pemilihan dapat menunjuk siapa saja yang 

menjadi saksi. 
 

Pasal  19 
 
(1) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara Panitia membuka kotak suara dan memperlihatkannya 

kepada para pemilih bahwa kotak dalam keadaan kosong serta ditutup kembali, mengunci dan 
menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia. 

(2) Kunci kotak suara dipegang oleh Ketua Panitia Pemilihan. 
 

Pasal 20 
 
(1) Pemilih menyerahkan kartu panggilan kepada Panitia Pemilihan dan Panitia Pemilihan 

menyerahkan surat suara. 
(2) Setelah menerima surat suara dan apabila cacat atau rusak pemilih berhak meminta surat suara 

baru dan mengembalikan surat suara yang rusak/cacat. 
(3) Setelah surat suara dicoblos pemilih memasukan surat suara kedalam kotak suara yang 

disediakan dalam keadaan dilipat. 
 

Pasal  21 
 
Pada saat pemungutan suara dan perhitungan dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus 
berada ditempat yang telah ditentukan. 
 

Pasal  22 
 
Surat suara yang dianggap tidak sah apabila  : 
1. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan. 
2. Tidak ditanda tangani oleh ketua Panitia atau yang mewakili dan tidak dicap. 
3. Terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan. 
4. Ditanda tangani atau memuat tanda yang menunjukan identitas Pemilih. 
5. Memberikan suara untuk lebih dari satu calon. 
6. Mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan. 
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Pasal  23 
 
(1) Pemilihan dinyatakan sah apabila jumlah total yang memberikan suara 2/3 (dua pertiga) dari 

jumlah pemilih yang terdaftar. 
(2) Apabila total suara tidak memenuhi sesuai ayat (1) pemilihan diulang kembali dengan 

ketentuan dinyatakan sah dengan total memberikan suara ½ (setengah) jumlah pemilih yang 
terdaftar. 

(3) Pelaksanaan Pemilihan ulang selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah pemilihan. 
 

Pasal  24 
 
(1) Pelaksanaan Pemilihan harus dihadiri oleh camat atau yang mewakili dan dari unsur 

Pemerintah Kabupaten. 
(2) Apabila dari unsur Kabupaten tidak hadir diwakilkan kepada Camat dan Unsur Muspika. 
 

Pasal  25 
 
(1) Apabila dalam proses Pemilihan dan perhitungan suara menurut calon dan saksi ada yang tidak 

sesuai dengan ketentuan Praturan Daerah ini maka dapat mengajukan keberatan kepada panitia 
secara tertulis 

(2) Apabila keberatan dapat dibuktikan kebenarannya maka panitia pemilihan segera memperbaiki 
kelalaian/ kekurangan tersebut. 

 
Pasal  26 

(1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara 
terbanyak. 

(2) Apabila terjadi perolehan suara yang sama bagi calon yang memperoleh suara yang terbanyak, 
maka dilaksanakan pemilihan kembali ( dipenjelasan pasal tidak diusulkan lagi untuk dalam 
pemilihan ulang ).  

(3) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan 
BPD berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari Panitia Pemilihan. 

 
BAB  VI 

PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA 

Pasal  27 
 
(1) Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk 

disahkan menjadi Kepala Desa terpilih. 
(2) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang  pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih 

paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya hasil pemilihan dari BPD. 
 

Pasal  28 
 
(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) Dalam hal tertentu pelantikan dapat dilaksanakan di Desa lain. 
(4) Sebelum memangku jabatannya Kepala Desa mengucapkan sumpah/ janji. 
(5) Susunan kata-kata sumpah/ janji Kepala Desa adalah sebagai berikut  : 

“ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya 
selaku Kepala 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 segala peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang 
berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” 



 8 

Pasal  29 
 
Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat 
dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. 
 
 

BAB  VII 

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA 
 

Pasal  30 
 
(1) Biaya Pemilihan Kepala Desa ditanggung oleh Pemerintah Desa bersama warga Desa setempat 

dan bantuan Pemerintah Kabupaten. Dan bantuan lain yang tidak mengikat. 
(2) Biaya Pemilihan Kepala Desa yang berasal dari Pemerintah Desa yang sesuai ayat (1) pasal ini 

ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Desa. 
(3) Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dipergunakan sehemat mungkin. 
(4) Panitia Pemilihan membuat laporan pertanggung jawaban biaya pelaksanaan pemilihan kepada 

BPD tembusan Camat. 
 

BAB  VIII 

KEBERATAN DAN PEMBATALAN PEMILIHAN 
 

Pasal  31 
 

(1) Keberatan diajukan secara tertulis dengan mengajukan alasan-alasan atau bukti-bukti 
pelanggaran yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, tentang pelaksanaan Pemilihan 
Kepala Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah Pelaksanaan Pemilihan. 

(2) Keberatan ditujukan kepada Panitia Pemilihan tembusan BPD, Bupati melalui Camat. 
(3) Panitia Pemilihan berkewajiban menyelesaikan keberatan yang diajukan sebagaimana yang 

dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh pihak Kecamatan dan Melaporkan kepada Bupati. 
 

Pasal  32 
 
(1) Pembatalan pemilihan dalam hal tertentu dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang 

berdasarkan laporan secara tertulis dari panitia pemilihan. 
(2) Laporan tertulis tersebut memuat penyelenggaraan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang 

tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini. 
(3) Apabila keberatan yang diajukan oleh masyarakat sesuai dengan Pasal 31 tidak dilaporkan oleh 

panitia maka Camat melaporkan tentang pelanggaran pelaksanaan pemilihan kepala desa, 
disertai bukti – bukti pelanggaran selanjutnya pejabat yang berwenang dapat membatalkan 
hasil pemilihan. 

 
BAB  IX 

PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN 
SEMENTARA KEPALA DESA 

 
Pasal  33 

 
(1) Kepala Desa berhenti karena : 

a. Meninggal dunia 
b. Permintaan sendiri 
c. Diberhentikan 

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena  : 
a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru. 
b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berturut-turut atau berhalangan tetap secara 

berturut-turut selama 6 (enam) bulan. 
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c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa. 
d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan. 
e. Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa, dan/atau 
f. Melanggar larangan bagi Kepala Desa. 

(3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 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 pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf 
e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan 
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) 
ditetapkan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari  sejak usul diterima. 

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

 
Pasal  34 

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

dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan Hukum 
tetap. 

(2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan 
tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  berdasarkan putusan Pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap. 

 
Pasal  35 

 
Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus 
sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, maka dan/atau tindak 
pidana terhadap Keamanan Negara. 
 

Pasal  36 
 
(1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 34  ayat (1)  

dan pasal 35 setelah melalui proses Peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan 
putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) 
hari setelah ditetapkan putusan Pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengangkat 
kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan masa jabatan. 

(2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) telah 
berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan. 

 
Pasal  37 

 
Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) dan 
pasal 35 Sekertaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya 
putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
 

 
 

Pasal 38 
 
Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35, 
Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala 
Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap. 
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Pasal  39 
 
(1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan dari 

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

a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan. 
b. Diduga telah melakukan tindak pidana 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. 

 
 

BAB  IX 

TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN LARANGAN 
BAGI KEPALA DESA 

 
Pasal  40 

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

kemasyarakatan. 
(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 APB Desa untuk dibahas 

dan ditetapkan bersama BPD; 
e. membina kehidupan masyarakat Desa; 
f. membina perekonomian Desa; 
g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; 
h. mewakili desanya didalam dan diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk 

mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perudang-undangan; dan 
i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 

 
Pasal  41 

 
(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, Kepala 

Desa mempunyai kewajiban : 
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 
c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; 
d. melaksanakan kehidupan demokrasi; 
e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari korupsi, 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 Desa yang baik; 
i. melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan Desa; 
j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa; 
k. mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa ; 
l. mengembangkan pendapatan masyarakat di Desa ; 
m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat; 
n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa; dan 
o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup. 
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(2) selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban 
untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan 
laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD serta menginformasikan laporan 
penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat. 

(3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu Tahun. 

(4) Laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada 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 diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, 
radio komunitas atau media lainnya. 

(6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan 
evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai dasar pembinaan lebih lanjut. 

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

 
Pasal 42 

 
Kepala Desa dilarang : 
a. menjadi pengurus Partai Politik; 
b. merangkap jabatan sebagai ketua dan/ atau anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di Desa 

bersangkutan. 
c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD ; 
d. terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah; 
e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan 

warga atau golongan masyarakat lain; 
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 
h. melanggar sumpah/ janji jabatan. 
 
 

BAB  X 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
 

Pasal 43 
 
Kepala Desa yang telah dilantik Bupati, berkewajiban melaksanakan pembinaan tentang  
penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan. 
 

 
BAB  XI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 
 

Pasal 44 
 
(1) Apabila pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan dan masa jabatan Kepala 

Desa telah berakhir maka Camat mengusulkan kepada Bupati tentang penjabat Kepala Desa 
dengan memperhatikan aspirasi Masyarakat Desa. 

(2) Masa jabatan penjabat Kepala Desa selambat-lambatnya 1(satu) tahun. 
(3) Penjabat Kepala Desa dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kantor 

Kecamatan, Perangkat Desa , Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh 
Wanita. 

(4) Sebelum dilantik penjabat Kepala Desa maka yang melaksanakan tugas Kepala Desa adalah 
Sekretaris Desa. 
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BAB  XII 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 45 
 

Kepala Desa yang terpilih sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih tetap melaksanakan 
tugasnya sampai habis masa jabatannya. 
 
 

BAB XIII 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 46 
 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 09 
Tahun 2001 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengesahan, pelantikan serta pemberhentian 
Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 47 
 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 
 

 
Pasal  48 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol. 
 
 

   Disahkan   di Buol 
   pada  tanggal 10  Oktober  2006 

 
BUPATI  BUOL 

 
 
 

H. A. KARIM HANGGI 
 
Diundangkan  di  Buol 
pada  tanggal  10  Oktober   2006 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUOL 

 
 
 

HENGKYE  PARIMO 
 

 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL  
TAHUN 2006  NOMOR 8 
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P E N J E L A S A N 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL 
NOMOR  8 TAHUN  2006 

 
T E N T A N G 

 

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, 
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA 

 
 
I. U M U M 
 

Dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa, maka untuk menunjang tugas-tugas 
Aparat Pemerintahan Desa secara berdaya guna dalam pelaksanaan otonomi Daerah sebagai 
pelaksanaan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

  
Untuk mempercepat pelaksanaan Otonomi Daerah secara nyata di Daerah berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, khususnya mengenai Tata Cara 
Pencalonan, Pemilihan Pengesahan/pelantikan serta pemberhentian Kepala Desa lebih lanjut 
akan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buol. 

 
Dengan demikian Peraturan Daerah ini telah memberikan suatu Landasan Hukum yang 

kuat dan pasti mengenai Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan / Pelantikan dan 
Pemberhentian Kepala Desa sehingga menjadi pangkal tolak dalam pembinaan dan 
pengembangan desa di Daerah. 

 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 
Pasal  1 : Cukup jelas 

Pasal 2 ayat (2). 
Yang dimaksud dengan “memproses pemilihan kepala desa” adalah membentuk panitia 
pemilihan, menetapkan calon kepala desa yang berhak dipilih, menetapkan calon kepala 
desa terpilih dan mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada Bupati untuk disyahkan 
menjadi kepala desa terpilih. 

 
Pasal  3 :  

- Yang dimaksud dengan Lembaga Kemasyarakatan adalah Rukun Tetangga, Rukun 
Warga, Perberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga 
Perberdayaan Masyarakat atau sebutan lain.  

- Yang dimaksud dengan Tokoh Masyarakat adalah Tokoh Adat, Tokoh Agama, 
Tokoh Wanita, Tokoh Pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya. 

 

Pasal  4 : Cukup jelas 

Pasal  5 : Cukup jelas 

Pasal  6 : Cukup jelas 

Pasal  7 : Cukup jelas 

Pasal  8 : Cukup jelas 

Pasal  9 Huruf a : Cukup jelas  

Huruf  b 
Yang dimaksud dengan “setia” adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, 
tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan 
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untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Yang dimaksud dengan “setia kepada pemerintah” adalah yang mengakui 
pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

Huruf  c : Cukup jelas 

Huruf  d : Cukup jelas 

Huruf  e : Cukup jelas 

Huruf  f 
Yang dimaksud dengan “penduduk desa setempat” adalah penduduk yang 
memiliki Kartu Tanda Penduduk di desa bersangkutan atau memiliki tanda 
bukti yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan. 

Huruf  g : Cukup jelas 

Huruf  h : Cukup jelas 

Huruf  i   : 
Yang dimaksud dengan “masa jabatan paling lama 10 (sepuluh) tahun” adalah 
masa jabatan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten berdasarkan 
Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 
Yang dimaksud “dua kali masa jabatan” adalah seseorang yang menjabat 
sebagai kepala desa selama dua kali masa jabatan baik secara berturut-turut 
maupun tidak. 

Huruf  j : Cukup jelas 

Pasal 10 : Cukup jelas 

Pasal 11 : Cukup jelas 

Pasal 12 : Cukup jelas 

Pasal 13 : Cukup jelas 

Pasal 14 : Cukup jelas 

Pasal 15 : Cukup jelas 

Pasal 16 : Cukup jelas 

Pasal 17 : Cukup jelas 

Pasal 18 : Cukup jelas 

Pasal 19 : Cukup jelas 

Pasal 20 : Cukup jelas 

Pasal 21 : Cukup jelas 

Pasal 22 : Cukup jelas 

Pasal 23 : Cukup jelas 

Pasal 24 : Cukup jelas 

Pasal 25 : Cukup jelas 

Pasal 26 : Ayat (1) Cukup Jelas 

    Ayat (2) “ Tidak diikutkan lagi untuk calon yang lain dalam pemilihan ulang”. 

         Pasal 27 : Cukup jelas 

Pasal 28 : Cukup jelas 

Pasal 29 : Cukup jelas 

Pasal 30 : Cukup jelas 
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Pasal 31 : Cukup jelas 

Pasal 32 : Cukup jelas 

Pasal 33 : Cukup jelas 

Pasal 34 : Cukup jelas 

Pasal 35 : Cukup jelas 

Pasal 36 : Cukup jelas 

Pasal 37 : Cukup jelas 

Pasal 38 : Cukup jelas 

Pasal 39 : Cukup jelas 

Pasal 40 : Cukup jelas 

Pasal 41 : Cukup jelas 

Pasal 42 Cukup jelas 

Pasal 43 Cukup jelas 

Pasal 44 Cukup jelas 

Pasal 45 Cukup jelas 

Pasal 46 Cukup jelas 

Pasal 47 Cukup jelas 

Pasal 48 Cukup jelas 

 

 

 


