
 

 

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO    

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO 

NOMOR :    03   TAHUN 2010 

TENTANG 

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN 

DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PROBOLINGGO, 

 

Menimbang    :  Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 juncto Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta memperhatikan 

dinamika yang berkembang dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan 

pelayanan kepada masyarakat, perlu menetapkan Tata Cara 

Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa 

dengan Peraturan Daerah.  

 

Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2     

Tahun 1965 ; 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 4389); 

3. 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 terakhir dengan Undang-Undang      

Nomor 12 Tahun 2008  ; 
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4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 

4587) ; 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4593) ; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa. 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO 

dan 

BUPATI PROBOLINGGO 

 
M E M U T U S K A N   : 

 

Menetapkan   : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG 

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN 

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. 

 

B A B I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah, adalah Wilayah Kabupaten Probolinggo ; 

2. Kepala Daerah, adalah Bupati Probolinggo ; 

3. Kecamatan, adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten 

Probolinggo ; 

4. Camat, adalah Kepala Kecamatan ; 
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5. 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 ; 

6. Pemerintahan Desa, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah 

Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan 

dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ; 

7. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan desa ; 

8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang 

merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; 

9. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disebut LKD, adalah lembaga yang 

dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah 

desa dalam memberdayakan masyarakat ; 

10. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan, adalah panitia 

yang melaksanakan proses pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh BPD ; 

11. Pemilihan, adalah meliputi seluruh proses pentahapan pemilihan Kepala Desa ; 

12. Tim Pengawas, adalah tim yang ditetapkan dengan keputusan bupati yang mempunyai 

tugas melakukan pengawasan dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang 

beranggotakan instansi terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan ; 

13. Bakal Calon Kepala Desa, adalah warga masyarakat desa setempat yang berdasarkan 

penjaringan dan penyaringan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon 

Kepala  Desa ; 

14. Penjaringan, adalah suatu tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk 

mendapatkan bakal calon ;  

15. Penyaringan, adalah suatu tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk 

mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa melalui seleksi administrasi ; 

16. Pemilih, adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan 

untuk mempergunakan hak pilih ; 

17. Hak pilih, adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya ; 

18. Calon, adalah Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan ; 

19. Calon terpilih, adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam 

pemilihan Calon Kepala Desa ;  
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20. Penjabat Kepala Desa, adalah seseorang yang diangkat oleh Kepala Daerah atas usul 

Camat berdasarkan hasil musyawarah bersama BPD untuk melaksanakan hak, 

wewenang dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa ; 

21. Pejabat yang berwenang, adalah pejabat yang mengesahkan pengangkatan dan 

pemberhentian Kepala Desa. 

 

B A B II 

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA 

Pasal 2 

(1)  BPD membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan keputusan BPD ; 

(2)  Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat 

desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat yang susunannya 

terdiri dari : 

a.  Ketua, merangkap anggota ; 

b.  Wakil Ketua, merangkap anggota ; 

c.  Sekretaris, merangkap anggota ; 

d.  Bendahara, merangkap anggota ; 

e.  Anggota, yang jumlahnya disesuaikan kebutuhan. 

(3)  Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan ditetapkan dengan musyawarah atau 

melalui mekanisme pemilihan oleh anggota Panitia Pemilihan. 

 

Pasal 3 

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas : 

a. Melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai persyaratan ; 

b. Menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa ; 

c. Melakukan pemeriksaan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa ; 

d. Melaksanakan pendaftaran pemilih dan mengesahkan daftar pemilih sementara menjadi 

daftar pemilih tetap serta daftar pemilih tambahan ; 

e. Menentukan bentuk, tata cara dan teknis kegiatan kampanye sesuai dengan kondisi 

sosial budaya masyarakat setempat ; 

f. Mengusulkan besarnya biaya pemilihan untuk ditetapkan oleh BPD ; 

g. Mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih di tempat terbuka sesuai dengan 

kondisi sosial budaya masyarakat setempat ; 

h. Menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan ; 

i. Mengadakan persiapan untuk menjamin supaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa 

berjalan aman, tertib dan lancar ; 
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j. Melaksanakan pemungutan suara ; 

k. Membuat Berita Acara dalam setiap tahap proses pemilihan dan melaporkan pelaksanaan 

pemilihan Kepala Desa kepada BPD serta Kepala Daerah melalui Camat. 

 

Pasal  4 

(1)  Panitia Pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan terhadap Bakal Calon 

Kepala Desa ; 

(2) Teknis pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa ditetapkan 

lebih lanjut oleh Kepala Daerah ; 

(3) Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

tanpa ujian tertulis ;  

(4) Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan melalui ujian tertulis atau tidak tertulis berdasarkan jumlah bakal calon Kepala 

Desa yang terjaring ; 

(5) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Panitia   

Pemilihan ;  

(6) Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala 

Desa disampaikan kepada BPD dengan Berita Acara. 

 

Pasal 5 

Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD.  

 

Pasal 6 

(1) Dalam hal diantara anggota Panitia Pemilihan ada yang ditetapkan sebagai Bakal Calon 

Kepala Desa atau berhalangan, keanggotaannya digantikan oleh unsur-unsur 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ; 

(2) Perubahan Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

dengan Keputusan BPD. 

 

Pasal 7 

Dalam hal Ketua BPD mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa, penandatanganan 

Keputusan BPD dilakukan salah satu anggota BPD yang ditunjuk sebagai Ketua berdasarkan 

hasil musyawarah. 
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BAB III  

HAK MEMILIH DAN DIPILIH 

Pasal 8 

Yang dapat memilih dalam pemilihan Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara 

Republik Indonesia yang : 

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

6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus yang dikuatkan dengan keterangan RT 

diketahui RW dan Kepala Desa setempat ; 

b. Sudah berusia 17  (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin ; 

c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap ; 

d. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya ; 

e. Bagi anggota TNI/POLRI, hak memilih berdasarkan ketentuan yang berlaku di instansi 

induknya. 

 

Pasal  9 

(1)  Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara 

Indonesia dengan syarat-syarat : 

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 (SLTP) 

dan/atau yang sederajat ;    

d. Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak yang bersangkutan 

mendaftarkan diri ; 

e. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ; 

f. Terdaftar sebagai 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. Sehat jasmani dan rohani ; 

j. Berkelakuan baik ; 

k. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh tahun) tahun 

atau 2 (dua) kali masa jabatan.  
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(2) Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, selain 

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

memperoleh persetujuan dari atasannya yang berwenang sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku ; 

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh pengesahan dari 

pimpinan instansi pemerintah yang berwenang ; 

(4) Dalam hal anggota BPD dan perangkat desa yang mencalonkan diri sebagai calon 

Kepala Desa harus mengundurkan diri dari jabatannya. 

 

B A B  IV 

MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA 

Pasal 10 

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

Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan ; 

(2) Selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatannya, BPD segera 

memproses pemilihan Kepala Desa yang baru ; 

(3) Dalam hal proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan 

tepat waktu, Kepala Daerah menetapkan Penjabat Kepala Desa ; 

(4) Proses Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa terhitung sejak pengangkatan 

Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh Camat 

yang berkoordinasi dengan BPD. 

 

Pasal  11 

(1)  Bakal Calon Kepala Desa hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 

(3) dan ayat (4) bersama kelengkapan persyaratan administrasinya oleh Panitia 

Pemilihan diajukan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih 

dengan Keputusan BPD ; 

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

disampaikan kepada Panitia Pemilihan ; 

(3)  Panitia Pemilihan setelah menerima penetapan calon yang berhak dipilih menetapkan 

waktu pelaksanaan rapat pemilihan dan melakukan undian nomor urut tanda gambar 

calon yang berhak dipilih yang dituangkan dalam Berita Acara. 

 

Pasal  12 

(1) Calon yang telah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih tidak dibenarkan 

mengundurkan diri ; 
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(2) Dalam hal calon yang berhak dipilih mengundurkan diri secara tertulis dan jumlah calon 

yang berhak dipilih lebih dari 2 (dua) orang calon, maka calon yang mengundurkan diri 

dianggap tidak pernah ada ; 

(3) Dalam hal calon yang berhak dipilih hanya 2 (dua) orang calon dan 1 (satu) orang calon 

mengundurkan diri dan/atau berhalangan tetap, maka harus diadakan penjaringan ulang 

sebagai pengganti calon yang mengundurkan diri dan/atau berhalangan tetap ;  

(4) Dalam hal calon terpilih mengundurkan diri atau berhalangan tetap sebelum pelantikan, 

diadakan pemilihan ulang. 

 

BAB V 

KAMPANYE CALON KEPALA DESA 

Pasal  13 

(1)  Kampanye dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari dimulai paling lambat 10 (sepuluh) 

hari sebelum pelaksanaan pemilihan ; 

(2)  Tata tertib yang memuat tentang tempat, bentuk, tata cara dan teknis pelaksanaan, 

larangan dan sanksi dalam pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan 

berdasarkan hasil kesepakatan para Calon Kepala Desa yang berhak dipilih. 

 

BAB VI 

PEMUNGUTAN SUARA 

Pasal 14 

(1) Pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur dan adil ; 

(2) Waktu dan tempat pelaksanaan pemungutan suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan ; 

(3) Kepala Daerah dengan pertimbangan tertentu dapat menentukan waktu pelaksanaan 

pemungutan suara ; 

(4) Tata cara pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Desa diatur lebih lanjut oleh 

Kepala Daerah. 

 

Pasal 15 

Anggota BPD, Panitia Pemilihan dan calon yang berhak dipilih dalam pemungutan suara 

mempunyai hak pilih dan terdaftar dalam daftar pemilih yang sudah disahkan oleh Panitia 

Pemilihan, tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya. 

 

Pasal 16 

(1) Dalam hal Calon Kepala Desa tidak dapat hadir pada saat pelaksanaan pemungutan 

suara karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka sebagai gantinya dapat 

ditempatkan Pas Foto yang bersangkutan dengan ukuran 10 R ; 
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(2) Apabila Calon Kepala Desa yang tidak hadir tanpa disertai alasan yang jelas, maka 

dianggap Calon Kepala Desa tersebut menerima terhadap hasil pelaksanaan 

pemungutan suara Kepala Desa oleh Panitia ; 

(3) Pada hari pemungutan suara, calon Kepala Desa wajib hadir ditempat pemungutan 

suara dan tidak boleh diwakilkan. 

 

Pasal 17 

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa harus memenuhi : 

a. pemilihan Kepala Desa harus dilaksanakan secara demokratis, transparan dan 

akuntabel ; 

b. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos foto atau nama calon yang berhak 

dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan ; 

c. seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak 

dipilih ; 

d. seorang pemilih yang berhalangan hadir dengan suatu alasan, tidak dapat diwakilkan 

dengan cara apapun ; 

e. pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang sudah 

ditetapkan oleh Panitia Pemilihan. 

 

Pasal 18 

Untuk kelancaran pemilihan calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan menyediakan : 

a. papan tulis atau kertas ukuran besar yang memuat nama calon sebagai tempat untuk 

menghitung suara ; 

b. kartu suara yang sah dan memuat foto calon Kepala Desa dan di bagian bawah 

ditandatangani ; 

c. sebuah kotak suara dan kuncinya disesuaikan dengan kebutuhan ; 

d. alat pencoblos di dalam bilik. 

 

Pasal 19 

(1) Pencoblosan kartu suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat 

yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan ; 

(2) Setelah kartu suara dicoblos, pemilih memasukkan kartu suara ke dalam kotak suara 

yang disediakan oleh Panitia Pemilihan ; 

(3) Panitia pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan 1 

(satu) suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan. 
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BAB VII 

PENGHITUNGAN SUARA 

Pasal 20 

Setelah pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suara, Panitia Pemilihan 

meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan saksi yang telah 

diusulkan dalam penghitungan suara untuk melaksanakan tugasnya. 

 

Pasal 21 

(1) Panitia pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk, 

dihadapan saksi-saksi ; 

(2) Pembacaan surat suara oleh panitia pemilihan dilakukan secara tegas dan jelas serta 

ditunjukkan kepada saksi-saksi dihadapan pemilih yang hadir. 

 

Pasal 22 

(1) Kartu Suara dianggap tidak sah apabila : 

a. tidak memakai kartu suara yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan ; 

b. tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada kartu suara ; 

c. terdapat tanda tangan dan/atau tulisan yang menunjukkan identitas pemilih atau                 

tulisan-tulisan lain yang disengaja ; 

d. terdapat coblosan lebih dari 1 (satu) calon yang dipilih ; 

e. mencoblos tidak pada foto calon dan berada diluar kotak yang membingkai foto   

calon ; 

f. mencoblos kartu suara tidak dengan alat coblos yang disediakan oleh Panitia 

Pemilihan.  

(2) Hal-hal yang menyebabkan kartu suara tidak sah, disosialisasikan kepada pemilih. 

 

Pasal  23 

(1) Dalam hal terdapat calon yang berhak dipilih dan/atau saksinya meninggalkan tempat 

penghitungan suara sebelum proses penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan 

meneruskan penghitungan suara ; 

(2) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan membacakan dan 

menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara pada hari dan tanggal itu juga ; 

(3) Berita Acara Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga 

ditandatangani oleh calon yang berhak dipilih dan/atau saksi-saksi yang telah ditunjuk 

oleh calon yang berhak dipilih ; 

(4) Dalam hal terdapat calon yang berhak dipilih atau saksinya tidak bersedia 

menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara, pemilihan tetap dinyatakan sah. 
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BAB  VIII 

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH 

Pasal  24 

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

(2) Dalam hal terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon yang berhak dipilih memperoleh suara 

terbanyak dengan jumlah yang sama, diadakan pemilihan ulang bagi yang  memperoleh 

suara terbanyak dengan jumlah yang sama ; 

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

lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatangan Berita Acara Penghitungan Suara, 

kecuali terdapat kesepakatan antar calon ; 

(4) Dalam hal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya tetap 

sama, panitia pemilihan mengadakan pemilihan ulang sampai dengan diperoleh suara 

terbanyak dari salah satu calon. 

 

Pasal  25 

(1) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah selesai pelaksanaan pemilihan, Panitia 

Pemilihan melaporkan hasilnya kepada BPD yang dilengkapi dengan Berita Acara 

Pemilihan ; 

(2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan, BPD 

menetapkan calon Kepala Desa terpilih dengan Keputusan BPD dan disampaikan 

kepada Kepala Daerah melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa dengan 

Keputusan Kepala Daerah ; 

(3) Dalam hal BPD dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima surat laporan dari Panitia 

Pemilihan belum menetapkan calon Kepala Desa terpilih dengan Keputusan BPD, maka 

Panitia Pemilihan mengusulkan kepada Kepala Daerah melalui Camat untuk disahkan 

menjadi Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Daerah. 

 

B A B IX 

PENGESAHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA 

Pasal  26 

(1) Kepala Daerah menerbitkan Keputusan Kepala Daerah tentang pengesahan 

pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal 

diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD ; 

(2) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Kepala Daerah paling lama 15 (lima belas) hari 

terhitung tanggal penerbitan keputusan Kepala Daerah ; 

(3) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan dihadapan 

masyarakat ; 
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(4) Kepala Daerah dengan pertimbangan tertentu, dapat menyelenggarakan Pengambilan         

Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

ditempat lain ; 

(5) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji ;  

(6) Pengambilan sumpah/janji dan Pelantikan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Daerah 

atau pejabat lain yang ditunjuk ;  

(7) Susunan kata-kata sumpah/janji 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 ta’at 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) Kepada Calon Kepala Desa Terpilih yang disahkan sebagai Kepala Desa diberikan 

petikan Keputusan Kepala Daerah.    

 

Pasal 27 

Pada saat upacara pengucapan Sumpah/Janji dan Pelantikan, Kepala Desa berpakaian 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

 

Pasal 28 

Dalam hal pelaksanaan pelantikan Kepala Desa ditunda oleh Kepala Daerah karena alasan-

alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Kepala Daerah menetapkan Penjabat Kepala 

Desa. 

 

Pasal 29 

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan 

dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. 

 

BAB X 

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA 

Pasal 30 

(1)  Sumber dan besarnya biaya pemilihan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan 

disampaikan kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan dengan Keputusan BPD ; 

(2)  Sumber dan besarnya biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dibebankan pada APBD, APBDesa, sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat dan 

calon Kepala Desa dengan mempertimbangkan asas proporsional, efisien dan efektif ; 
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(3)  Panitia Pemilihan membuat laporan pertanggungjawaban biaya pemilihan Kepala Desa 

kepada BPD ;  

(4) Sumber dan besarnya biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih 

lanjut oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan asas proporsional, efektif dan efisien 

serta memperhatikan biaya pemilihan legislatif, fluktuasi harga, jarak lokasi kecamatan, 

jumlah hak pilih yang penentuan biaya pemilihan Kepala Desa dituangkan dengan 

Keputusan BPD.  

 

BAB XI 

SANKSI PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DESA 

Pasal 31 

Panitia Pemilihan, BPD, calon, saksi dan pemilih yang terbukti melakukan pelanggaran 

terhadap ketentuan pemilihan Kepala Desa, dikenakan tindakan dan sanksi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB XII 

PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH  

Pasal  32 

(1) Keberatan terhadap penetapan hasil Pemilihan Kepala Desa hanya dapat diajukan oleh 

Calon yang berhak dipilih kepada Kepala Daerah dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari 

setelah penetapan hasil Pemilihan Kepala Desa ; 

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil 

perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon Kepala Desa ; 

(3) Kepala Daerah memerintahkan Tim Pengawas untuk melakukan pemeriksaan terhadap 

keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ; 

(4) Dalam hal hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pengawas terbukti terdapat 

penyimpangan, dapat dilakukan penghitungan ulang surat suara. 

 

BAB  XIII 

TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DESA 

Pasal  33 

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

tertulis dari Kepala Daerah ; 

(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 Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) hari. 
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B A B  XIV 

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN  

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA 

Pasal 34 

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

apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 

paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh 

kekuatan hukum   tetap ; 

(2) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah tanpa melalui usulan BPD 

karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana 

terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara ;  

(3) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan 

ayat (2), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga 

puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Kepala Daerah harus merehabilitasi 

dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir 

masa jabatan ; 

(4) Dalam hal Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Daerah hanya 

merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan ; 

(5) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2), maka Sekretaris Desa ditunjuk oleh Kepala Daerah atas usul Camat untuk 

melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ; 

(6) Dalam hal Kepala Desa dikenakan penahanan dalam proses penyidikan dan/atau 

penuntutan maka Sekretaris Desa ditunjuk oleh Kepala Daerah atas usul Camat untuk 

melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa ; 

(7) Dalam hal jabatan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kosong 

dan/atau tidak bersedia, maka Perangkat Desa lainnya melaksanakan tugas dan 

kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap. 

 

Pasal  35 

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

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan 

ayat (2) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum  

tetap ; 
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(2) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 

Daerah 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 ; 

(3) Proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

difasilitasi oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).  

 

Pasal 36 

(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 berkelanjutan atau berhalangan tetap 

secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ; 

c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa ; 

d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan ; 

e. Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa ; 

f. Melanggar larangan bagi Kepala Desa. 

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

huruf b, ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala 

Daerah 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 Kepala Daerah melalui Camat 

berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri sekurang-kurangnya oleh 2/3 

(dua per tiga) dari jumlah anggota BPD ; 

(5) Usulan pemberhentian Kepala Desa disampaikan oleh BPD kepada Kepala Daerah 

melalui Camat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Kepala Desa yang bersangkutan 

dinyatakan memenuhi syarat pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ; 

(6) Dalam hal BPD tidak mengusulkan pemberhentian Kepala Desa sampai dengan batas 

waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka 

Kepala Daerah dapat memberhentikan Kepala Desa yang bersangkutan tanpa usulan 

BPD ; 

(7) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan                     

ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari 

sejak usul diterima ;  
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(8) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 

Kepala Daerah mengangkat Penjabat Kepala Desa atas usul Camat dengan 

memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat. 

 

Pasal 37 

(1)  Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya 

karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam tenggang waktu sampai dengan 6 

(enam) bulan berturut-turut, maka Sekretaris Desa ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk 

menjalankan hak, wewenang dan kewajiban sebagai Kepala Desa ;  

(2)   Dalam hal setelah 6 (enam) bulan berdasarkan Majelis Penguji Kesehatan yang ditunjuk 

oleh Kepala Daerah bahwa Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) belum dapat 

menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka BPD mengusulkan 

pemberhentian yang bersangkutan dari jabatannya kepada Kepala Daerah melalui 

Camat, selanjutnya Kepala Daerah mengangkat penjabat Kepala Desa. 

 

Pasal 38 

(1)  Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang berhenti atau diberhentikan oleh Kepala 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a dan huruf b 

dikembalikan ke instansi induknya ; 

(2)  Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindakan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dikembalikan 

kepada instansi induknya untuk diadakan pembinaan lebih lanjut. 

 

B A B  XV 

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA 

Pasal 39 

(1)  Penjabat Kepala Desa diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Camat berdasarkan hasil 

musyawarah bersama BPD dengan urutan prioritas mulai dari Kepala Desa yang 

berakhir masa jabatannya, Sekretaris Desa, Perangkat Desa atau Pegawai Negeri Sipil 

yang ada di daerah ;  

(2) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 

paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal pelantikan ; 

(3)  Penjabat Kepala Desa sebelum memangku jabatannya diambil sumpah/janji dan dilantik 

oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ; 

(4) Dalam hal penjabat Kepala Desa yang telah berakhir jabatannya dan akan diperpanjang, 

tetap memperhatikan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 
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Pasal  40 

Hak, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan hak, wewenang 

dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, tidak termasuk pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa serta 

mengalihkan aset-aset desa kepada pihak lain, baik melalui tukar menukar, ganti rugi, jual 

beli dan menyewakan serta tidak diperkenankan untuk mencalonkan/dicalonkan dalam 

proses Pemilihan Kepala Desa.  

 

B A B   XVI 

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP 

Pasal 41 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo        

Nomor 08 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan 

Pemberhentian Kepala Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. 

 

Pasal  42 

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis 

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah. 

 

Pasal 43 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

 
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Probolinggo. 

 
Ditetapkan di                      Probolinggo 

Pada tanggal            24    Maret    2010 

BUPATI  PROBOLINGGO 

 

ttd 

Drs. H. HASAN  AMINUDDIN, M.Si 
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Diundangkan di Probolinggo 
Pada tanggal 19 Juli  2010  
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PROBOLINGGO 
 

ttd 
 

Drs. H. KUSNADI, M. Si. 
 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2010 

NOMOR 01 TAHUN 2010 SERI E
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO 

NOMOR :    03   TAHUN  2010 

TENTANG 

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN 

DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA 

 

I. PENJELASAN UMUM 

  Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2008 serta memperhatikan dinamika yang berkembang dalam pelaksanaan 

pemilihan Kepala Desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa setelah pemilihan 

Kepala Desa, perlu menetapkan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan 

Pemberhentian Kepala Desa dengan Peraturan Daerah. 

Desa berdasarkan Undang-Undang ini adalah desa sebagai satu kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan asal-usul yang bersifat 

istimewa sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 

1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah 

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan 

masyarakat.  

Pemerintahan Desa merupakan sub sistem penyelenggaraan Pemerintahan, 

sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat.   

 

II.    PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

 Pasal 1 nomor 1 sampai dengan nomor 19 :  Cukup jelas. 

       Pasal 1 nomor 20 : Pengusulan Penjabat Kepala Desa adalah 

wewenang Camat, namun dalam 

pengusulan tersebut Camat harus 

memperhatikan aspirasi yang berkembang 

di dalam masyarakat baik melalui 

mekanisme formal maupun non formal. 

 Pasal 1 nomor 21     :  Cukup jelas. 

       Pasal 2 ayat (1)    :  Cukup jelas.  
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 Pasal 2 ayat (2)    :  - Yang   dimaksud   dengan  tokoh  

masyarakat adalah tokoh adat, tokoh 

agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan 

pemuka-pemuka masyarakat lainnya. 

   - Tokoh yang dimaksud adalah 

Pimpinan/Pengurus organisasi yang 

bersangkutan. 

 Pasal 2 ayat (3)  :  Cukup jelas. 

 Pasal 3     :  Cukup jelas.                

 Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)  :  Cukup jelas 

 Pasal 4 ayat (3)  : Cukup jelas 

 Pasal 4 ayat (4)   : - Apabila bakal calon yang mendaftar          

1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) orang 

maka penyaringan dilakukan tanpa ujian 

tertulis. 

    - Apabila bakal calon yang mendaftar                         

8 (delapan) orang atau lebih maka 

penyaringan dilakukan melalui ujian 

tertulis, sehingga diperoleh 7 (tujuh) orang 

calon berdasarkan ranking hasil ujian. 

 Pasal 4 ayat (5)dan ayat (6)   : Cukup jelas. 

 Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 :  Cukup jelas.    

       Pasal 9 ayat (1) huruf a                   :  Yang dimaksud dengan “bertaqwa” dalam 

ketentuan ini dalam arti taat menjalankan 

kewajiban agamanya yang diwujudkan 

dalam bentuk surat pernyataan yang 

bersangkutan. 

 huruf b : Yang dimaksud dengan “setia” adalah tidak 

pernah terlibat gerakan separatis, tidak 

pernah melakukan gerakan inkonstitusional 

atau dengan kekerasan untuk mengubah 

Dasar Negara serta tidak melanggar 

Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945. 

Yang dimaksud dengan “setia kepada 

Pemerintah” adalah yang mengakui 

pemerintah yang sah menurut Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
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Tahun 1945 yang diwujudkan dalam bentuk 

surat pernyataan yang bersangkutan. 

    huruf c   : - Foto copy  ijasah dari  sekolah/madrasah 

negeri yang dilegalisasi oleh instansi 

Pemerintah yang berwenang. 

  - Foto copy ijasah dari sekolah/madrasah 

swasta yang dilegalisasi oleh 

instansi/Sekolah yang bersangkutan 

dilengkapi dengan surat keterangan 

keberadaan/pengakuan instansi/ sekolah 

tersebut dari Pemerintah ; 

 huruf d  :  Jika pada saat pendaftaran Calon Kepala 

Desa ditemukan lebih dari 1 (satu) 

pembuktian yang sah mengenai usia bakal 

calon, maka yang dijadikan dasar 

penentuan usia bakal calon adalah bukti sah 

yang nilai waktunya paling lama. Apabila 

terdapat keraguan mengenai usia bakal 

calon, maka pembuktian usia bakal calon 

dapat ditempuh dengan penetapan 

Pengadilan Negeri. 

  huruf  e                  :  Yang diwujudkan dalam bentuk surat 

pernyataan yang bersangkutan. 

  huruf f                       :  Yang dimaksud dengan “penduduk desa 

setempat” adalah penduduk yang memiliki 

Kartu Tanda Penduduk bersangkutan atau 

memiliki tanda bukti yang sah sebagai 

penduduk desa bersangkutan.   

  huruf g dan huruf h : Surat keterangan tidak pernah dihukum 

karena melakukan tindak pidana kejahatan 

dengan hukuman paling singkat lima tahun 

dan surat keterangan tidak dicabut hak 

pilihnya dikeluarkan oleh pejabat yang 

berwenang di pengadilan negeri.  

   huruf  i               : Cukup jelas. 
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    huruf j :  “Berkelakuan” baik dibuktikan dengan Surat 

Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) . 

    huruf k  :  Yang dimaksud dengan “masa jabatan 

paling lama 10 tahun” adalah masa jabatan 

yang ditetapkan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang 

Desa. 

Yang dimaksud dengan “dua kali masa 

jabatan” adalah seseorang yang menjabat 

sebagai Kepala Desa selama dua kali masa 

jabatan baik secara berturut-turut maupun 

tidak yang diwujudkan dalam bentuk surat 

pernyataan yang bersangkutan. 

Pasal 9 ayat (2) : Cukup jelas. 

Pasal 9 ayat (3)  :  Yang dimaksud dengan surat keterangan 

dari instansi pemerintah yang berwenang 

adalah : 

a.  Gubernur bagi Pegawai Negeri Sipil 

Daerah pada Pemerintah Propinsi ; 

b. Bupati/Walikota bagi Pegawai Negeri 

Sipil Daerah pada Pemerintah 

Kabupaten/Kota ; 

c. Kepala Kantor Wilayah Propinsi bagi 

Pegawai Negeri Sipil Pusat pada Instansi   

Vertikal ;  

d.  Sekretariat Jenderal Departemen bagi 

Pegawai Negeri Sipil Pusat pada 

Departemen yang bersangkutan. 

Khusus bagi Anggota TNI, melampirkan 

Surat Keputusan Pensiun dan bagi anggota 

POLRI sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku di lingkungan instansi induknya. 

 Pasal  9 ayat (4)  : Cukup jelas.  

 Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2)  : Cukup jelas. 

 Pasal 10 ayat (3)  : Yang dimaksud dengan tidak tepat waktu 

adalah proses penyelenggaraan Pemilihan 

Kepala Desa melebihi batas waktu yang 

ditentukan. 
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   Pasal 10 ayat (4)  : Yang dimaksud dengan difasilitasi dengan 

Camat adalah Camat berkewajiban 

memotifasi kepada Penjabat Kepala Desa 

dan BPD untuk segera memproses 

penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa. 

  Pasal 11   :  Cukup jelas.    

           Pasal 12 ayat (1) sampai dengan ayat (3) :  Cukup jelas.  

           Pasal 12 ayat (4)   :  Yang dimaksud dengan berhalangan tetap 

adalah menderita sakit yang mengakibatkan 

baik fisik maupun mental tidak berfungsi 

secara normal yang dibuktikan dengan surat 

keterangan dokter yang berwenang 

dan/atau tidak diketahui keberadaannya, 

tanpa keterangan apapun selama 3 (tiga) 

bulan berturut-turut. 

Pasal 13  : Cukup jelas. 

Pasal 14 ayat (1) : Dalam pemilihan Kepala Desa, yang 

dimaksud dengan azas :  

-  Umum : Pada dasarnya semua penduduk 

Warga Negara Indonesia yang memenuhi 

persyaratan sekurang-kurangnya telah 

berusia 17 tahun atau telah pernah kawin 

berhak memilih dalam pemilihan Kepala 

Desa.  

Jadi pemilihan bersifat umum, berarti 

pemilihan yang berlaku menyeluruh bagi 

semua penduduk desa Warga Negara 

Indonesia yang telah memenuhi 

persyaratan yang ditentukan. 

-  Langsung : Pemilih mempunyai hak 

secara langsung memberikan suaranya 

menurut hati nuraninya tanpa perantara. 

-  Bebas : Pemilih dalam menggunakan hak 

pilihnya dijamin kebebasannya dari 

pengaruh, tekanan atau paksaan dari 

siapapun dan dengan cara apapun. 

- Rahasia : Pemilih  dijamin oleh peraturan 

perundang-undangan bahwa suara yang 

diberikan dalam pemilihan tidak akan 
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diketahui oleh siapapun dan dengan cara 

apapun. 

Pasal 14 ayat (2)  : Cukup jelas. 

Pasal 14 ayat (3) : Dalam hal pelaksanaan pemilihan Kepala 

Desa dilaksanakan secara serentak dan 

adanya force majure yang berpengaruh 

terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala 

Desa, maka penentuan waktunya ditetapkan 

oleh Kepala Daerah. 

Pasal 14 ayat (4)  : Cukup jelas. 

Pasal 15 sampai dengan Pasal 25  : Cukup jelas.  

Pasal 26 ayat (1)  sampai dengan ayat (6 ):  Cukup jelas.  

Pasal 26 ayat (7) : Pengucapan sumpah/janji Kepala Desa di 

lakukan menurut agama yang diakui 

Pemerintah, yakni : 

a. Diawali dengan ucapan “Demi Allah” 

untuk penganut agama Islam ; 

b. Diawali dengan ucapan “Saya 

menyatakan berjanji dengan sungguh-

sungguh” serta diakhiri “Kiranya Tuhan 

menolong saya“ untuk yang beragama 

Kristen Protestan dan Katholik ; 

c. Diawali dengan ucapan “Om Atah 

Paramawisesa” untuk penganut agama 

Hindu ; 

d. Diawali dengan ucapan “Demi 

Sanghyang Adi Budha” untuk  penganut 

agama Budha. 

Pasal 26 ayat (8)   : Cukup jelas. 

Pasal 27 sampai dengan Pasal 29   :  Cukup jelas. 

Pasal 30 ayat (1)   :  Yang dimaksud dengan biaya pemilihan 

dipergunakan untuk :  

a. Biaya administrasi ; 

b. Biaya penyaringan dan penjaringan ; 

c. Biaya kelengkapan penyelenggaraan 

pemungutan suara ; 

d. Biaya rapat-rapat, konsumsi dan Panitia 

Pemilihan ;  

 



 

25 
 

e. Biaya petugas ; 

f. Biaya konsultasi dan lain-lain. 

Pasal 30 ayat (2) : Khusus bantuan dari APBD dipergunakan 

untuk biaya administrasi, biaya pendaftaran 

pemilih, biaya pembuatan bilik suara, biaya 

penelitian persyaratan calon dan biaya 

konsumsi dan rapat.                          

Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4)  :  Cukup jelas. 

Pasal 31  :  Cukup jelas. 

Pasal 32 ayat (1) sampai dengan ayat (3) :  Cukup jelas. 

Pasal 32 ayat (4) : Penghitungan ulang surat suara dilakukan 

apabila dari hasil penelitian dan 

pemeriksaan terbukti terdapat satu atau 

lebih penyimpangan sebagai berikut : 

a. Penghitungan suara dilakukan secara 

tertutup ; 

b. Penghitungan suara dilakukan di tempat 

yang kurang penerangan cahaya ; 

c. Saksi pasangan calon, panitia 

pengawas, pemantau dan warga 

masyarakat tidak dapat menyaksikan 

proses penghitungan suara secara jelas ; 

d. Penghitungan suara dilakukan ditempat 

lain di luar tempat dan waktu yang telah 

ditentukan ;  

e. Terjadi ketidak konsistenan dalam 

menentukan surat suara yang sah dan 

surat suara yang tidak sah.  

Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2)  : Cukup jelas. 

Pasal 33 ayat (3) : Pemberitahuan secara tertulis dapat 

didahului dengan pemberitahuan lisan 

melalui alat komunikasi. 

Pasal 34 dan Pasal 35  :  Cukup jelas. 

Pasal 36 ayat (1)  :  Cukup jelas. 

Pasal 36 ayat (2) huruf a  :  Cukup jelas.  
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                            huruf b : Tidak dapat melaksanakan tugas secara 

berkelanjutan selama 6 (enam) bulan, tidak 

termasuk dalam rangka melaksanakan 

tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan 

dengan pemerintahan. 

                      huruf c sampai dengan huruf f :  Cukup jelas.          

Pasal 36 ayat (3) sampai dengan ayat (8) : Cukup jelas. 

Pasal 37 sampai dengan Pasal 43  : Cukup jelas. 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~    


