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BUPATI INDRAGIRI HULU 

PROVINSI RIAU 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU 

NOMOR 9 TAHUN 2014 
 

TENTANG  
 

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN  

DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI INDRAGIRI HULU, 
 

Menimbang :  a.  bahwa proses Pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu 
bagian penting dalam tatanan penyelenggaraan 

pemerintahan di Desa, sehingga diperlukan pengaturan yang 
cermat dan komprehensif sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 
b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu 8 Tahun 

2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan 

dan Pemberhentian Kepala Desa secara substantif tidak 
sesuai dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 
Desa, sehingga perlu disesuaikan dengan merumuskan 

kembali ketentuannya dalam Peraturan Daerah yang baru; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan 
dan Pemberhentian Kepala Desa; 
 

Mengingat :   1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi 
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Tahun 1956 

Nomor 25, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1956 tentang Pembantukan Daerah Otonom 
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tenggah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754; 
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 beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang … 
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4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234; 

5. Undang-Undang 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 
Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 123); 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN INDRAGIRI HULU 
dan 

BUPATI INDRAGIRI HULU 
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, 

PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA 

DESA. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. 

5. Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa, yang selanjutnya 
disebut Bapemas pemdes adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pemerintahan Desa Kabupaten Indragiri Hulu. 
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 
asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.  
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 

dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.  

9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut 
dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan 

yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan 
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.  
 

10. Calon … 
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10. Calon Tetap adalah warga masyarakat setempat yang ditetapkan oleh BPD 
sebagai calon Kepala Desa berdasarkan hasil penjaringan dan penyaringan 

oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa. 
 

11. Calon Terpilih adalah calon Tetap yang memperoleh suara terbanyak dan 
atau penyebaran suara yang lebih luas dalam Pemilihan Kepala Desa sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

12. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Pejabat 
yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala 

Desa dalam kurun waktu tertentu. 
13. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang berhak mengesahkan 

pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa. 

14. Pemilih adalah penduduk desa setempat yang memenuhi persyaratan untuk 
mempergunakan hak pilih. 

15. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap 
pilihannya. 

16. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan 

untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat desa yang 
bersangkutan. 

17. Penyaringan adalah pemeriksaan dan penelitian yang dilakukan oleh Panitia 

Pemilihan dari segi administrasi untuk menentukan Bakal Calon. 
18. Kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan 

menawarkan visi, misi, dan program Calon Tetap. 
19. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat 

dilaksanakannya pemungutan suara. 

20. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat 

KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara pada TPS. 

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
 

BAB II 
TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA 

 

Pasal 2 
 

(1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil. 
(2) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak. 

(3) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud ayat (2) 
dilaksanakan secara bergelombang 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 tahun. 

(4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala Desa dalam pemilihan 

pemilihan kepala Desa serentak, Bupati menunjuk penjabat kepala Desa. 
(5) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari 

pegawai negeri sipil Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu 

(6) Kepala Desa dipilih oleh dan dari penduduk desa setempat yang telah 
memenuhi persyaratan dan mempunyai hak pilih. 

(7) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan 
Kepala Desa ditetapkan sebagai Kepala Desa. 

(8) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan kepala desa serentak diatur 

dengan Peraturan Bupati. 
 

BAB … 
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BAB III 
PENANGGUNG JAWAB PEMILIHAN DAN 

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA 
 

Pasal 3 
 

(1) Penanggung jawab pemilihan Kepala Desa adalah BPD 
(2) BPD bertugas : 

a. membentuk Panitia Pemilihan; 
b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Panitia Pemilihan; 
c. melaksanakan pengawasan terhadap proses pencalonan, pemilihan dan 

pelantikan Kepala Desa; 
d. menghadiri pelaksanaan pemilihan; dan 

e. mengambil keputusan apabila timbul permasalahan dalam proses 
pencalonan dan pemilihan. 

(3) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat  (2)  b. 

dilaksanakan  dengan  cara  musyawarah  mufakat dengan melibatkan 

perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat. 

(4)  Keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus 

lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat, dengan susunan : 

a. ketua, 1 (satu) orang;  

b. sekretaris, 1 (satu) orang;  

c. bendahara, 1 (satu) orang; dan  

d. seksi-seksi, yang terdiri dari: 

- Seksi Penjaringan; 

- Seksi Pendaftaran Pemilih; 

- Seksi Penyaringan 

- Seksi Pemungutan Suara; 

- Seksi Keamanan; 

- Seksi lain yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan. 

(5) Dalam hal anggota panitia pemilihan mencalonkan diri dalam pemilihan 

Kepala Desa, maka yang bersangkutan dinyatakan berhenti dari 

kepanitiaan. 

(6)  Anggota panitia yang berhenti, apabila dipandang perlu BPD dapat 

mengangkat penggantinya dari unsur yang sama dan ditetapkan dengan 

keputusan BPD. 

(7)  Anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pemilihan. 

 

Pasal 4 

Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas :  

1. membuat tata tertib dan jadwal pemilihan Kepala Desa; 
2. melakukan penjaringan, pendaftaran dan penyaringan Bakal calon Kepala 

Desa; 
3. melakukan pemeriksaan dan penelitian persyaratan Bakal calon Kepala 

Desa; 
4. menetapkan Bakal Calon Kepala Desa; 
5. menetapkan jumlah TPS dan membentuk  KPPS yang ditetapkan dengan 

keputusan ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;  
6. dengan dibantu KPPS melakukan pendataan pemilih;  

7. mengesahkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan 
Daftar Pemilih Tetap (DPT); 

8. membuat … 
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8. membuat dan mengajukan rencana anggaran biaya kepada Bupati melalui 
Camat dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah terbentuknya panitia 

pemilihan; 
9. menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pemilihan 

Kepala Desa;  
10. melaksanakan pemilihan Kepala Desa; 

a. membuat berita acara pemilihan Kepala Desa; dan 

b. melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD. 
 

BAB IV 

 TAHAP PERSIAPAN 
 

Pasal 5 
(1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya 

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

masa jabatan. 
(2) Kepala Desa memberikan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati melalui 

Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari  setelah pemberitahuan 
akhir masa jabatan; 

(3) Untuk kepentingan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD 

membentuk Panitia Pemilihan paling lama 4 (empat) bulan sebelum 
berakhirnya masa jabatan Kepala Desa. 

(4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 

Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat 
Desa. 

(5) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dengan Keputusan BPD.  

(6) Jika BPD tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), maka camat membentuk panitia pemilihan dengan keanggotaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

 

Pasal 6 
 

(1) Hasil pemeriksaan dan penelitian administrasi Bakal Calon diajukan kepada 
BPD sebagai Penanggung jawab pemilihan dengan dilampiri berkas 

persyaratan. 
(2) Jika terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan berkaitan dengan 

hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikonsultasikan oleh BPD kepada 

Bapemas pemdes melalui Camat.  
(3) Jika Bapemas pemdes tidak dapat menyelesaikan permasalahan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka akan dikonsultasikan kepada 
Tim Koordinasi dan pendampingan Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk 
dengan Keputusan Bupati.  

(4) Jika tidak terdapat permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
maka BPD menetapkan Bakal Calon sebagai Calon Tetap. 

 

Pasal 7 
 

Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung 
jawab kepada BPD. 

Pasal 8 
 

Jika diantara anggota Panitia Pemilihan ada yang berhalangan tetap, 
keanggotaannya digantikan oleh unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga 

kemasyarakatan atau tokoh masyarakat yang lain berdasarkan Keputusan BPD. 
 

BAB … 
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BAB V 
TAHAP PENCALONAN 

 
Bagian Kesatu 

Hak Memilih dan Dipilih 
 

Pasal 9 

Yang dapat memilih dalam Pemilihan Kepala Desa adalah penduduk Desa 
Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat: 
a. terdaftar sebagai penduduk desa setempat secara sah paling singkat 6 

(enam) bulan dengan tidak terputus-putus; 
b. sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin; dan 

c. sehat jasmani dan rohani dan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan 
keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

 

Pasal 10 
Tata cara pendaftaran pemilih sebagai berikut:  

a. KPPS melaksanakan pendaftaran pemilih dari penduduk desa yang 
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; 

b. Panitia Pilkades menyusun Daftar Pemilih Sementara menurut RT atau RW 

atau dusun  di masing-masing TPS dan selanjutnya diumumkan kepada 
masyarakat di masing-masing TPS dan di tempat yang mudah dibaca oleh 
masyarakat; 

c. penduduk desa dapat mengajukan usul, saran atau perbaikan DPS paling 
lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak daftar pemilih sementara 

diumumkan;  
d. panitia Pilkades mengesahkan DPS  yang telah diteliti dan diperbaiki 

menjadi DPT. 

e. terhadap usul, saran atau perbaikan setelah menjadi DPT  tidak dilayani 
dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan, terkecuali hanya bagi masyarakat 
desa yang telah memiliki E-KTP tetap dapat memberikan suaranya pada 

saat pemungutan suara;  
 

Pasal 11 
Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa warga Negara 

Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut : 
a. bertakwa 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. memiliki ijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau 
sederajat yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan negeri atau lembaga 
pendidikan swasta yang terakreditasi atau diakui oleh Pemerintah; 

d. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun; 
e. sehat jasmani dan rohani; 

f. berkelakuan baik; 
g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana 

dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, kecuali 5 (lima) 
tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara 
jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana 

serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. 
h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap; 
 

i. bersedia … 
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i. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; 
j. penduduk Desa setempat bertempat tinggal paling singkat 1 (satu) tahun 

dengan tidak terputus-putus; dan 
k. belum pernah menjabat Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan. 

 
Pasal 12 

(1) Pegawai Negeri sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain 

harus mememenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 11, 
juga harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian dan 
berpangkat minimal penata muda (III/a). 

(2) Jika Pegawai Negeri sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) terpilih sebagai 
Kepala Desa, yang bersangkutan untuk sementara waktu dibebaskan dari 

jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa dengan tanpa kehilangan 
statusnya sebagai pegawai Negeri Sipil. 

(3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih sebagai Kepala Desa  berhak mendapatkan 

gaji dan penghasilan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

 
Pasal 13 

(1) Bagi Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus 

terlebih dahulu mengundurkan diri dari jabatannya;  
(2) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mencalonkan diri untuk masa 

jabatan berikutnya wajib mengambil cuti  sejak ditetapkan sebagai calon 

yang berhak dipilih sampai dengan selesainya penetapan calon terpilih; 
(3) Selama Kepala Desa cuti, Sekretaris Desa ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas 

Kepala Desa. 
 

Pasal 14 

(1) Bagi calon Tetap yang terpilih dan ditetapkan menjadi Kepala Desa, wajib 
bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan. 

(2) Apabila Kepala Desa Terpilih tidak bertempat tinggal di Desa yang 

bersangkutan sebagaimana tersebut pada ayat (1) maka yang bersangkutan 
dapat diberhentikan sebagai Kepala Desa; 

(3) Pemberhentian yang bersangkutan sebagaimana dimaksud ayat (2) atas 
usulan BPD kepada Kepala Daerah 

 

Pasal 15 

(1) Pada saat pemungutan suara, setiap penduduk Desa yang telah ditetapkan 
sebagai calon Tetap atau Pemilih, wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan 

kepada siapapun. 
(2) Jika pemilih tidak hadir pada saat pemungutan suara, maka haknya sebagai 

pemilih dinyatakan gugur. 

 
Bagian Kedua 

Pencalonan Kepala Desa 

 
Pasal 16 

(1) Panitia Pemilihan melaksanakan penjaringan dan pendaftaran Bakal Calon 
Kepala Desa melalui pengumuman pendaftaran Bakal Calon sesuai jadwal 
waktu yang telah ditetapkan.  

(2) Penjaringan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat                 
(1) dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari kalender. 

 
(3) Jika … 
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(3) Jika pada masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
terdapat Bakal Calon lebih dari 1 (satu), dibuka pendaftaran kedua selama 7 

(tujuh) hari kalender. 
(4) Jika pada masa pendaftaran kedua terjadi keadaan sebagaimana dimaksud 

padaayat (3), dibuka pendaftaran ketiga selama 7 (tujuh) hari kalender. 
 

Pasal 17 
(1) Jika sampai masa pendaftaran ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

14 ayat (4) tidak terdapat Bakal Calon lebih dari1 (satu) orang yang 
mendaftarkan diri, maka Panitia Pemilihan dalam waktu paling lama 1 
(satu) bulan membuka pendaftaran baru Bakal Calon Kepala Desa. 

(2) Jika pada masa pendaftaran baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tetap tidak terdapat Bakal Calon lebih dari 1 (satu) orang yang 

mendaftarkan diri, maka Panitia Pemilihan dinyatakan bubar. 
(3) Setelah Panitia Pemilihan dinyatakan bubar sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), maka Camat membentuk panitia pemilihan dengan susunan 

keanggotaan yang baru.  
(4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan 

penjaringan dan pendaftaran Bakal calon sesuai dengan mekanisme 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan 15 ayat (1). 

(5) Segala pembiayaan sebagai akibat pelaksanaan ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tidak dibebankan pada APBD. 
 

Pasal 18 

(1) Panitia Pemilihan menetapkan jadwal pelaksanaan penyaringan terhadap 
Bakal Calon Kepala Desa yang telah terdaftar. 

(2) Pelaksanaan penyaringan Bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berupa penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi. 

(3) Panitia Pemilihan menetapkan hasil penyaringan Bakal calon paling sedikit 

2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang dan apabila lebih, maka 
diadakan tes tertulis oleh Panitia Pemilihan. 

 
Pasal 19 

(1) Hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) diajukan 

kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dengan 
melampirkan : 
a. surat permohonan pencalonan Kepala Desa yang ditujukan kepada BPD; 

b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
c. surat keterangan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten bahwa bisa 

membaca Al-Qur’an bagi yang beragama Islam; 
d. surat pernyataan kesediaan menjadi Calon; 
e. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah; 

f. surat keterangan catatan Kepolisian; 
g. surat keterangan dari pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana 

penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam 
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; 

h. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang 
dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap; 

i. foto copy ijazah semua jenjang pendidikan yang telah dilegalisir oleh 
Pejabat yang bewenang dan menunjukkan ijazah asli;  

j. daftar riwayat hidup yang ditulis tangan; 
 

k. surat … 
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k. surat keterangan kelahiran; dan 
l. foto copy KTP dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 

(satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan 
kepala Desa setempat; 

m. surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 
(tiga) kali masa jabatan.  

(2) Berdasarkan Berita Acara Penyaringan Bakal Calon, BPD mengadakan 

penelitian administrasi dan mengadakan musyawarah, serta dapat 
berkonsultasi dengan Bapemas pemdes untuk menetapkan Calon Tetap. 

(3) Penetapan Calon Tetap dituangkan dalam Berita Acara penetapan calon 

Tetap dengan ditandatangani oleh Ketua dan wakil Ketua BPD. 
 

Bagian Ketiga 
Penetapan Tanda Gambar/foto 
dan Nomor Urut Calon Tetap 

 

Pasal 20 
(1) Panitia Pemilihan memberikan pilihan kepada Calon Tetap untuk 

menggunakan tanda gambar atau foto. 
(2) Jika Calon Tetap memilih tanda gambar yang sama, maka dilakukan 

pengundian untuk selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Panitia 
Pemilihan. 

(3) Nomor urut Calon Tetap ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan 

berdasarkan hasil pengundian. 
(4) Tanda gambar atau foto dan nomor urut Calon Tetap diumumkan di tempat-

tempat terbuka dan mudah dilihat oleh penduduk. 

 
Bagian Keempat 

Kampanye 
 

Pasal 21 
(1) Pelaksanaan kampanye calon kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari. 

(2) Dalam waktu 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemilihan, diadakan hari 
tenang. 

Pasal 22 
Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilaksanakan dalam 
bentuk penyebaran brosur/tanda gambar/foto. 
 

Pasal 23 
(1) Dalam pelaksanaan kampanye, dilarang : 

a. membawa senjata tajam, senjata tumpul, senjata api dan/atau bahan 

peledak; 
b. menghujat, memfitnah dan/atau menghina antara Calon Tetap yang satu 

dengan Calon Tetap yang lain; 
c. melakukan moneypolitic; dan/atau 

d. menggunakan fasilitas pemerintah dan lambang Pemerintahan. 
(2) Terhadap Calon Tetap yang terbukti melakukan pelanggaran ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikenakan sanksi 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
(3) Terhadap Calon Tetap yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dapat 

dikenakan sanksi administratif. 
 

 
BAB … 
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BAB VI 
TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA 

 
Bagian Kesatu 

Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara 
 

Pasal 24 

(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menentukan tempat dan waktu pelaksanaan 
pemilihan paling lama 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara. 

(2) Jumlah TPS ditentukankan dengan memperhatikan jumlah pemilih dan 

kondisi geografis desa. 
(3) Jumlah pemilih untuk 1 (satu) TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang. 

(4) Dalam hal hanya terdapat  (satu) TPS, maka disediakan lebih dari 1 (satu) 
kotak suara dalam TPS tersebut dengan mempertimbangkan jumlah dusun 
yang ada 

(5) Anggota KPPS disesuaikan dengan jumlah pemilih dan paling banyak 5 
(lima) orang untuk setiap TPS. 

(6) KPPS menyampaikan undangan kepada penduduk desa yang telah terdaftar 
sebagai pemilih dengan tanda bukti penerimaan paling lambat 3 (tiga) hari 
kerja sebelum pemungutan suara dilangsungkan.  

(7) Pengumuman tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lisan dan tulisan. 

 

Pasal 25 

(1) Pemilihan Kepala Desa dengan mencoblos surat suara yang memuat tanda 
gambar atau foto dan nomor urut Calon Tetap. 

(2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos surat suara dalam bilik 
suara, yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan. 

(3) Seorang Pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang Calon 

Tetap. 
 

Pasal 26 

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, KPPS menyediakan: 
a. papan pengumuman yang memuat nama-nama Calon Tetap sesuai 

penetapan BPD; 

b. surat suara yang memuat tanda gambar, foto dan/atau nomor urut Calon 
Tetap yang telah ditandatangani dan dibubuhi stempel oleh Ketua Panitia 
Pemilihan, sebagai tanda surat suara yang sah; 

c. kotak suara yang besarnya disesuaikan kebutuhan beserta kuncinya; 
d. bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksaaan pemberian suara; 

e. alat dan alas pencoblos didalam bilik suara; 
f. papan tulis beserta perlengkapannya untuk menghitung suara; 
g. tinta celup; dan 

h. denah lokasi pemilihan dan tata tertib pemilihan ditempelkan dipintu 
masuk. 

(2) Bentuk dan model serta ukuran tanda gambar ditetapkan oleh Panitia 
Pemilihan dan dapat diterima oleh masyarakat serta tidak bertentangan 
dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. 

 
Pasal 27 

 

(1) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan 

Suara, KPPS, sudah harus menyampaikan Surat Undangan kepada para 
Pemilih yang memuat tentang tempat dan waktu pemilihan. 

 
(2) Surat … 
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(2) Surat Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan nomor 
urut sesuai dengan nomor urut pada Daftar Pemilih maupun Daftar Pemilih 

Tambahan yang sudah disahkan. 
(3) Untuk membuktikan sahnya Surat Undangan yang dibawa Pemilih, KPPS 

mencocokkan nama yang bersangkutan dengan KTP atau bukti identitas diri 
lainnya. 
 

Pasal 28 
(1) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, KPPS meminta kepada masing-

masing Calon Tetap agar menugaskan 1 (satu) orang untuk menjadi Saksi. 

(2) Penunjukan Saksi oleh Calon Tetap dilaksanakan secara tertulis dengan 
menggunakan formulir yang disediakan oleh Panitia Pemilihan. 

 
Pasal 29 

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS membuka kotak suara dan 

memperlihatkannya kepada para Pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan 
kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan 

menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan Kepala 
Desa. 
 

Pasal 30 
(1) Terhadap Pemilih yang hadir, diberikan selembar surat suara oleh KPPS. 
(2) Setelah menerima surat suara, Pemilih memeriksa/meneliti surat suara. 

(3) Jika surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata dalam 
keadaan cacat atau rusak, Pemilih berhak meminta surat suara baru 

setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak. 
 

Pasal 31 
(1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan 

menggunakan alat yang telah disediakan oleh KPPS. 
(2) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah Pemilih yang akan 

menggunakan hak pilihnya. 

(3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru   
setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada KPPS. 

(4) Permintaan surat suara baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3),hanya 

diperkenankan 1 (satu) kali. 
(5) Setelah surat suara dicoblos, Pemilih memasukan surat suara ke dalam 

kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat. 
(6) Setelah surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara, Pemilih 

mencelupkan salah satu jarinya ke dalam tinta yang disediakan Panitia 

Pemilihan sesuai dengan tata tertib pemilihan. 
 

Pasal 32 
(1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, KPPS berkewajiban untuk 

menjamin agar proses pemungutan suara berjalan dengan lancar, tertib, 
aman dan teratur. 

(2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon Tetap harus berada 

di tempat yang telah ditentukan. 
(3) KPPS  menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan 1 

(satu) suara. 
 

Bagian … 
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Bagian Kedua 
Pelaksanaan Penghitungan Suara 

 

Pasal 33 
Sebelum penghitungan suara dimulai, Calon Tetap tidak diperkenankan 

meninggalkan tempat, tanpa seizin Panitia Pemilihan. 
 

Pasal 34 

(1) KPPS membuka kotak suara dan menghitung suara yang masuk setelah 
Saksi-saksi menempati tempat yang telah disediakan. 

(2) Setelah lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara 

yang diberikan pada Calon Tetap, kemudian KPPS membaca nama atau 
tanda gambar Calon Tetap yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya 

di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat 
dengan jelas oleh Saksi dan semua Pemilih yang hadir. 

(3) Pembacaan surat suara dilaksanakan secara tegas dan jelas serta 

ditunjukkan kepada Saksi dihadapan seluruh Pemilih yang hadir. 
 

Pasal 35 
(1) Jika pada saat penghitungan suara terdapat kekacauan yang dapat 

mengganggu proses penghitungan suara, maka pelaksanaannya dapat 

dihentikan sementara waktu oleh KPPS dengan persetujuan para saksi. 
(2) Dalam hal kekacauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

diselesaikan, pelaksanaan penghitungan suara dilanjutkan kembali.  

(3) Dalam hal kekacauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
terselesaikan, KPPS melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dan 

menyerahkan penyelesaiannya kepada BPD yang dikoordinasikan dengan 
Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan. 

(4) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk dengan 

Keputusan Bupati. 
 

Pasal 36 

(1) Surat suara dinyatakan sah apabila : 

a. menggunakan surat suara yang telah ditentukan; 

b. hasil coblosan dapat menunjukkan dengan jelas tanda gambar yang 

dipilih; 

c. menggunakan alat pencoblos yang disediakan Panitia Pemilihan;  

d. tidak terdapat tulisan/coretan pada surat suara selain yang telah 

ditentukan oleh Panitia Pemilihan; 

e. surat suara ditandatangani ketua Panitia Pemilihan dan distempel; 

f. surat suara diparaf oleh ketua KPPS; dan 

g. surat suara tidak rusak. 

h. Tanda coblos tembus pada selain kotak calon lain. 

(2) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila : 

a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan; 

b. tanda coblos terdapat di luar kotak tanda gambar calon yang berhak 
dipilih; 

c. dicoblos dengan alat yang tidak disediakan oleh KPPS; 

d. terdapat tulisan/coretan pada surat suara selain yang telah ditentukan 

oleh Panitia Pemilihan; 

 

e. tidak … 
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e. tidak terdapat tanda tangan ketua Panitia Pemilihan dan/atau stempel 
Panitia Pemilihan; 

f. surat suara tidak diparaf oleh ketua KPPS; atau 
g. surat suara rusak. 

(3) Alasan-alasan yang menyebabkan pemberian suara tidak sah diumumkan 
kepada pemilih sebelum pemungutan suara dimulai.  

(4) Surat suara dinyatakan sah atau tidak sah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) oleh ketua KPPS di hadapan saksi pada saat 
penghitungan suara. 
 

Bagian Ketiga 
Keabsahan Pemungutan Suara 

Pasal 37 
(1) Pemberian suara kepada calon yang berhak dipilih dilaksanakan dalam 

rapat pemungutan suara Kepala Desa. 

(2) Rapat pemungutan suara Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dinyatakan sah apabila paling sedikit 2/3 (dua pertiga) jumlah pemilih hadir 

dan menggunakan hak pilihnya pada setiap TPS. 
(3) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya kurang 

dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemungutan 

suara diperpanjang selama 3 (tiga) jam. 
(4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tercapai 

setelah pemungutan suara diperpanjang selama 3 (tiga) jam, pemungutan 

suara dinyatakan sah. 
 

Pasal 38 
Perpanjangan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
ayat (3)  diumumkan pada forum rapat pemungutan suara oleh KPPS dan 

dituangkan dalam Berita Acara Perpanjangan Waktu Pemungutan Suara. 
 

Bagian Keempat 

Penghitungan dan Penetapan Hasil Pemungutan Suara  
 

Pasal 39 
(1) Setelah pemungutan suara di TPS selesai, KPPS melaksanakan 

penghitungan suara. 

(2) KPPS membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk 
dengan disaksikan para saksi. 

(3) KPPS meneliti setiap lembar surat suara untuk mengetahui suara yang 
diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan mencatat di papan tulis yang 
telah disiapkan. 

(4) Setelah penghitungan suara di TPS selesai, ketua KPPS membuat Berita 
Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh 
ketua KPPS dan saksi, selanjutnya dilaporkan kepada Panitia Pemilihan saat 

itu juga. 
(5) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi sah tidaknya pemungutan dan 

penghitungan suara. 
(6) Berita acara yang tidak ditandatangani saksi tidak mempengaruhi hasil 

penghitungan suara. 

Pasal 40 
 

(1) Calon Tetap yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan 

dukungan suara terbanyak. 
 

(2) Dalam … 
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(2) Dalam hal jumlah tempat pemungutan suara lebih dari 1 (satu), apabila 
didapat Calon Tetap memperoleh dukungan suara sama banyaknya, maka 

calon tetap yang dinyatakan terpilih ditentukan berdasarkan wilayah 

perolehan suara yang lebih luas.  

 

Bagian Kelima 

Mekanisme Pengaduan Dan Penyelesaian Masalah 
 

Pasal 41 

(1) Keberatan terhadap adanya dugaan pelanggaran baik oleh panitia maupun 
para calon dapat diajukan kepada BPD. 

(2) Berdasarkan atas pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD 

melakukan rapat guna mencari penyelesaian secara mufakat. 
(3) Apabila ditemukan adanya pelanggaran tindak pidana yang dilakukan calon, 

maka BPD atas saran dan pertimbangan Panitia Pemilihan dapat 
melaporkan kepada pihak berwenang. 

 

Pasal 42 
(1) Keberatan terhadap hasil pemilihan kepala desa hanya dapat diajukan oleh 

calon kepala desa kepada BPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan 
hasil pemilihan.  

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

hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon. 
(3) Apabila BPD tidak dapat menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala 

desa, maka Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 
(tiga puluh) hari. 

 

BAB VII 
TAHAPAN PENETAPAN  

 

Pasal 43 
(1) Setelah penghitungan suara selesai, KPPS menyusun, menandatangani dan 

membacakan Berita Acara Pemilihan pada saat itu juga. 
(2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

ditandatangani pula oleh Saksi yang telah ditunjuk oleh Calon Tetap. 
(3) Berdasarkan Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2), BPD menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dengan 

Keputusan BPD. 
 

Pasal 44 
Apabila terdapat Saksi yang telah ditunjuk oleh Calon Tetap tidak mau 

menandatangani Berita Acara Pemilihan, maka Ketua Panitia Pemilihan 
menyatakan bahwa proses penghitungan suara dianggap sah dan dituangkan 

dalam Berita Acara tersendiri. 
 

Pasal 45 
 

(1) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan dan menyatakan 

sahnya Pemilihan Calon Terpilih.  
(2) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan dan Berita Acara pemilihan calon 

terpilih kepada BPD. 
 

BAB … 
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BAB VIII 
PENGESAHAN DAN PELANTIKAN 

KEPALA DESA 
 

Pasal 46 
(1) BPD menyampaikan penetapan calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati 

melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih paling lambat 

7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia. 
(2) Bupati menerbitkan Keputusan tentang pengesahan calon Kepala Desa 

Terpilih paling lama 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya 
penyampaian penetapan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku sejak saat 

pelantikan. 
(4) Kepada calon Terpilih yang disahkan sebagai Kepala Desa, pada saat 

pelantikan diberikan petikan Keputusan Bupati. 

 
Pasal 47 

(1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 
penerbitan Keputusan Bupati, Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati 
atau pejabat lain yang ditunjuk dan mengucapkan Sumpah/janji.  

(2) Susunan kata-kata sumpah janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) 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. 

 
Pasal 48 

(1) Pelaksanaan pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Kepala Desa dapat 

diselenggarakan di pusat pemerintahan Desa/Kecamatan/Daerah dalam 
suatu upacara yang dihadiri oleh Anggota BPD dan masyarakat Desa yang 
bersangkutan.  

(2) Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat 
lain yang ditunjuk, Kepala Desa yang bersangkutan melaksanakan serah 

terima jabatan dan serah terima administrasi aset kekayaan Desa. 
(3) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1) 

adalah Wakil Bupati atau Camat. 
 

Pasal 49 
Pada saat upacara pelantikan dan pengucapan sumpah/janji sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 47, Kepala Desa yang akan dilantik berpakaian dinas 
upacara pelantikan. 

 
 Pasal 50 

(1) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Kepala 

Desa yang lama dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan. 
(2) Apabila pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) jatuh 

pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya 

atau 1 (satu) hari sebelum hari libur. 
 

(3) Pelantikan … 
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(3) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena 
alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, dapat ditunda paling lama 1 

(satu) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang 
lama, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang lama tetap melaksanakan 

tugasnya selama masa penundaan tersebut. 
 

Pasal 51 

(1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak 
tanggal pelantikan. 

(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling 

banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara 
berturut-turut. 

 
BAB IX 

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA 
 

Pasal 52 
 

(1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten. 

(2) Biaya Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada desa 
melalui panitia pilkades berdasarkan jumlah pemilih 

(3) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk : 

a. pengumuman, undangan, pembuatan kotak, pencetakan surat suara, 
pembuatan tanda gambar, dan administratif lainnya; 

b. pendaftaran pemilih; 
c. pembuatan bilik/kamar tempat pemilihan; 
d. honorarium panitia dan petugas; 

e. biaya konsumsi dan biaya rapat; 
f. pengadaan/sewa alat-alat perlengkapan; dan 
g. lain-lain pengeluaran. 

(4) Biaya pemilihan Kepala Desa antar waktu dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa. 

(5) Persetujuan biaya pemilihan dari bupati dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) 
hari setelah diajukan oleh panitia. 

 

BAB X 

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA 
 

Pasal 53 

(1) Kepala Desa berhenti, karena : 
a. meninggal dunia; 
b. permintaan sendiri; atau 

c. diberhentikan. 
(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c 

karena: 

a. berakhir masa jabatannya dan; 
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; dan/atau 
f. melanggar larangan bagi Kepala Desa. 

(3) 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) Pemberhentian …. 
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(4) 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 dan 
disetujui minimal oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD. 

(5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati. 

 

Pasal 54 
(1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan 

BPD dalam hal: 

a. Setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana 
penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di 

pengadilan;dan/atau 
b. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi,terorisme, 

makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara. 

(2) Apabila Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban 

Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap. 

 

Pasal 55 
Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
54 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan 
dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun. 

 
Pasal 56 

(1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 55 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan Pengadilan 

diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali 
Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir 

masa jabatannya. 
(2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati  harus merehabilitasi 

nama baik Kepala Desa yang bersangkutan. 
 

Pasal 57 
Dalam hal kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 
ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, 

dan huruf f, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari pegawai negeri sipil 
di lingkungan pemerintah kabupaten Indragiri Hulu sampai terpilihnya kepala 
Desa yang baru melalui hasil pemilihan kepala Desa. 

 
BAB XI 

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU  
MELALUI MUSYAWARAH DESA 

 

Pasal 58 
(1) Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) 

tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) 
huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan 
huruf f, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari pegawai negeri sipil 

di lingkungan pemerintah kabupaten Indragiri Hulu sampai terpilihnya 
kepala Desa Antarwaktu. 

(2) Pemilihan … 
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(2) Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah desa sebagaimana 
dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) 

bulan terhitung sejak kepala Desa diberhentikan, dengan mekanisme 
sebagai berikut: 

a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang 
meliputi:  
1. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antarwaktu oleh Badan 

Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima 
belas) Hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan; 

2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia 

pemilihan kepada penjabat kepala Desa paling lambat dalam jangka 
waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk; 

3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala Desa 
paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak 
diajukan oleh panitia pemilihan; 

4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia 
pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari; 

5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh 
panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan 

6. penetapan calon kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan 

paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang 
calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk 
ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah 

Desa. 
b. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa 

yang meliputi kegiatan:  
1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua Badan 

Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya 

dilakukan oleh panitia pemilihan; 

2. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah 
Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara; 

3. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan 
melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan 

suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa; 

4. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan 
kepada musyawarah Desa; 

5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa; 

6. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa 

kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) 
Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa 
terpilih; 

7. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh 
ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati paling lambat 7 
(tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan; 

8. penerbitan keputusan bupati/walikota tentang pengesahan 
pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga 

puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan 
Desa; dan 

9. pelantikan kepala Desa oleh bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari 

sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala 
Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

(3) Peserta … 
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(3)   Peserta musyawarah desa terdiri dari Seluruh anggota BPD, perangkat 
desa, seluruh ketua RT dan RW, Ketua Lembaga Adat, Ketua dan 

Sekretaris Karang Taruna, Ketua dan Sekretaris PKK serta Ketua dan 
Sekretaris LPM. 

(4) Hasil musyawarah desa untuk pemilihan kepala desa antarwaktu dianggap 
sah apabila jumlah peserta musyawarah yang hadir minimal 2/3 dari total 
peserta musyawarah. 

 

BAB XII 
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA 

 

Pasal 59 
(1) Dalam hal Kepala Desa berhenti, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil 

dari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Penjabat Kepala Desa. 
(2) Pengangkatan pegawai negeri sipil sebagai Penjabat Kepala Desa diusulkan 

oleh Camat kepada Bupati Indragiri Hulu. 

(3) Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai penjabat kepala Desa harus 
memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan. 

(4) Penjabat Kepala Desa tidak dapat mencalonkan diri sebagai calon kepala 
desa.  
 

Pasal 60 
(1) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa adalah paling lama 1 (satu) tahun 

terhitung sejak tanggal pelantikan. 

(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil 
sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. 

 
Pasal 61 

(1) Dalam kondisi darurat, Bupati dapat langsung mengangkat Penjabat Kepala 

Desa tanpa melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Daerah ini. 

(2) Penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
oleh Bupati. 

(3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

paling lama 1(satu) tahun. 
 

Pasal 62 

Tugas, wewenang, kewajiban dan hak Penjabat Kepala Desa adalah sama 
dengan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa sesuai peraturan 

perundang-undangan. 
 

BAB XIII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 
 

Pasal 63 
(1) Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pemilihan Kepala Desa  

tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, Pejabat yang berwenang dapat 
memberikan perpanjangan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, dengan 
ketentuan bahwa Penjabat Kepala Desa yang bersangkutan tetap 

melaksanakan tugas sampai dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan. 
(2) Apabila dalam perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan, maka pelaksanaannya 

dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah. 
 

BAB … 
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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU 
NOMOR 9 TAHUN 2014 

 

TENTANG  
 

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN  
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA 

 

 
 

I. UMUM 

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa tidak lepas dari 

kemampuan kepala desa dalam mengarahkan dan menggerakkan semua  

potensi yang ada guna tercapainya peningkatan pelayanan dan 

kesejahteraan masyarakat. Kepala desa sebagai unsur pimpinan di tingkat  

desa merupakan figur sentral di desa  diharapkan mampu mengayomi, 

membimbing, dan memimpin masyarakat dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. 

Bagi masyarakat, legitimasi seorang kepala desa merupakan hal yang sangat 

penting. Legitimasi merupakan pengakuan terhadap kekuasaan dan 

kewenangan kepala desa untuk bertindak mengatur serta mengarahkan 

rakyatnya. Agar  penyelenggaraan pemilihan kepala desa berjalan secara 

demokratis, pelaksanaanya mendasarkan pada asas langsung, umum, 

bebas, rahasia, serta jujur dan adil.  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 

kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk warga negara Republik 

Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun 

dan dapat dipilih kembali hanya untuk 2 (dua) kali masa jabatan berikutnya. 

Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat   hukum   adat   beserta   

hak   tradisionalnya. 

Adanya Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara 

Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian 

Kepala Desa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 

tahun 2005 tentang Desa merupakan salah satu upaya konkret dalam 

mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya proses 

pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian 

kepala desa secara tertib dan lancar. Namun demikian seiring 

perkembangan waktu terdapat kendala dalam implementasinya sehingga 

perlu disesuaikan dengan dinamika dan tuntutan masyarakat. 

Berdasar hal tersebut dipandang perlu menetapkan peraturan daerah 

yang baru tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, 

Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa. 

 

 

 
II. PASAL DEMI PASAL 

 
Pasal 1 

 Cukup jelas 
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Pasal 2 

Ayat (1)   

   Cukup jelas 

Ayat (2)   

   Cukup jelas 

Ayat (3)   

Yang dimaksud dengan “pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara 

serentak” adalah pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan pada hari 

yang sama bagi seluruh desa di wilayah Kabupaten 

Ayat (4)   

   Cukup jelas 

Ayat (5)   

   Cukup jelas 

Ayat (6)   

   Cukup jelas 

Ayat (7)   

   Cukup jelas 

Pasal 3 

Ayat (1)   

   Cukup jelas 

Ayat (2)   

   Cukup jelas 

Ayat (3)   

Cukup jelas 

Ayat (4)   

   Cukup jelas 

Ayat (5)   

   Cukup jelas 

Ayat (6)   

   Cukup jelas 

Ayat (7)   

   Cukup jelas 

 

Pasal 4 

Ayat (1)   

   Cukup jelas 

Ayat (2)   

   Cukup jelas 

Ayat (3)   

Cukup jelas 

Ayat (4)   

   Cukup jelas 

Ayat (5)   

   Cukup jelas 

Ayat (6)   

   Cukup jelas 

Ayat (7)   

   Cukup jelas 

Ayat (8)   

   Cukup jelas 
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Ayat (9)   

   Cukup jelas 

Ayat (10)   

   Cukup jelas 

Pasal 5 

Ayat (1)   

   Cukup jelas 

Ayat (2)   

   Cukup jelas 

Ayat (3)   

Cukup jelas 

Ayat (4)   

   Cukup jelas 

Ayat (5)   

   Cukup jelas 

Ayat (6)   

   Cukup jelas 

Pasal 6 

Ayat (1)   

   Cukup jelas 

Ayat (2)   

   Cukup jelas 

Ayat (3)   

Cukup jelas 

Ayat (4)   

   Cukup jelas 

Pasal 7 

 Cukup jelas 

Pasal 8 

 Cukup jelas 

Pasal 9 

 Huruf a 

Yang dimaksud “terdaftar sebagai penduduk desa” dibuktikan 

dengan kartu keluarga dan/atau  kartu tanda penduduk 

 Huruf b  

  Cukup jelas 

 Huruf c  

  Cukup jelas 

 

Pasal 10 

 Huruf a 

  Cukup jelas 

 Huruf b  

  Cukup jelas 

 Huruf c  

  Cukup jelas 

 Huruf d  

  Cukup jelas 

 Huruf e  

  Cukup jelas 
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Pasal 11 

 Huruf a 

  Cukup jelas 

 Huruf b  

  Cukup jelas 

 Huruf c  

Yang dimaksud dengan “berijazah paling rendah Sekolah 

Menengah Pertama dan/atau sederajat” adalah lulus Sekolah 

Menengah Pertama (SMP)  atau  yang  disamakan dengan SMP 

yaitu ST, SMEP, MTs, Kelompok Belajar Paket B, dan PGA 4 

(empat) tahun. 

 

 Huruf d  

  Cukup jelas 

 Huruf e  

  Cukup jelas 

 Huruf f  

  Cukup jelas 

 Huruf g  

  Cukup jelas 

 Huruf h  

  Cukup jelas 

 Huruf i  

  Cukup jelas 

 Huruf j  

  Cukup jelas 

 Huruf e  

  Cukup jelas 

 Huruf k  

Yang dimaksud dengan 3 (tiga) kali masa jabatan adalah 

seseorang   yang  menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) 

kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak, 

diseluruh wilayah Republik Indonesia. 

Pasal 12 

Ayat (1)   

   Cukup jelas 

Ayat (2)   

   Cukup jelas 

Ayat (3)   

Cukup jelas 

Pasal 13 

Ayat (1)   

   Cukup jelas 

Ayat (2)   

   Cukup jelas 

Ayat (3)   

Cukup jelas 
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Pasal 14 

Ayat (1)   

   Cukup jelas 

Ayat (2)   

   Cukup jelas 

Ayat (3)   

Cukup jelas 

Pasal 15 

Ayat (1)   

   Cukup jelas 

Ayat (2)   

   Cukup jelas 

Pasal 16 

Ayat (1)   

   Cukup jelas 

Ayat (2)   

   Cukup jelas 

Ayat (3)   

Cukup jelas 

Ayat (4)   

Cukup jelas 

Pasal 17 

Ayat (1)   

   Cukup jelas 

Ayat (2)   

   Cukup jelas 

Ayat (3)   

Cukup jelas 

Ayat (4)   

Cukup jelas 

Ayat (5)   

Cukup jelas 

Pasal 18 

Ayat (1)   

   Cukup jelas 

Ayat (2)   

   Cukup jelas 

Ayat (3)   

Cukup jelas 

Pasal 19 

Ayat (1)   

   Cukup jelas 

  Huruf a 

  Cukup jelas 

  Huruf b  

   Yang dimaksud dengan “bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa” adalah menganut agama yang tercantum pada 

Kartu Tanda Penduduk. 

  Huruf c  

    Cukup jelas 
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  Huruf d  

    Cukup jelas 

  Huruf e  

    Cukup jelas 

  Huruf f  

    Cukup jelas 

  Huruf g  

    Cukup jelas 

  Huruf h  

    Cukup jelas 

  Huruf i  

    Cukup jelas 

  Huruf j  

    Cukup jelas 

  Huruf k  

    Cukup jelas 

  Huruf l  

    Cukup jelas 

  Huruf m  

    Cukup jelas 

Ayat (2)   

Cukup jelas 

Ayat (3)   

Cukup jelas 

 

Pasal 20 

Ayat (1)   

   Cukup jelas 

Ayat (2)   

   Cukup jelas 

Ayat (3)   

Cukup jelas 

Ayat (4)   

Cukup jelas 

Pasal 21 

Ayat (1)   

   Cukup jelas 

Ayat (2)   

   Cukup jelas 

Pasal 22 

Cukup jelas 

  

Pasal 23 

Ayat (1)   

   Cukup jelas 

  Huruf a 

  Cukup jelas 

  Huruf b  

 Cukup jelas 

 



27 
 

  Huruf c  

Yang dimaksud dengan “money politic” adalah suatu 

bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik agar 

ia menjalankan haknya dengan cara tertentu maupun 

supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk 

memilih pada saat pemilihan. Pemberian “money politic” 

bisa berupa uang ataupun barang. 

  Huruf d  

 Cukup jelas 

Pasal 24 

Ayat (1)   

   Cukup jelas 

Ayat (2)   

   Cukup jelas 

Ayat (3)   

Cukup jelas 

Ayat (4)   

Cukup jelas 

Ayat (5)   

   Cukup jelas 

Ayat (6)   

Cukup jelas 

Ayat (7)   

Cukup jelas 

 

Pasal 25 

Ayat (1)   

   Cukup jelas 

Ayat (2)   

   Cukup jelas 

Ayat (3)   

Cukup jelas 

 

Pasal 26 

Ayat (1)   

   Cukup jelas 

  Huruf a 

  Cukup jelas 

  Huruf b  

 Cukup jelas 

  Huruf c 

  Cukup jelas 

  Huruf d  

 Cukup jelas 

  Huruf e 

  Cukup jelas 

  Huruf f  

 Cukup jelas 

  Huruf g  

 Cukup jelas 
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  Huruf h 

  Cukup jelas 

   

Ayat (2)   

   Cukup jelas 

 

Pasal 27 

Ayat (1)   

   Cukup jelas 

Ayat (2)   

   Cukup jelas 

Ayat (3)   

Cukup jelas 

Pasal 28 

Ayat (1)   

   Cukup jelas 

Ayat (2)   

   Cukup jelas 

Pasal 29 

Cukup jelas 

Pasal 30 

Ayat (1)   

   Cukup jelas 

Ayat (2)   

   Cukup jelas 

Ayat (3)   

Cukup jelas 

  

Pasal 31 

Ayat (1)   

   Cukup jelas 

Ayat (2)   

   Cukup jelas 

Ayat (3)   

Cukup jelas 

Ayat (4)   

Cukup jelas 

Ayat (5)   

   Cukup jelas 

Ayat (6)   

Cukup jelas 

 

Pasal 32 

Ayat (1)   

   Cukup jelas 

Ayat (2)   

   Cukup jelas 

Ayat (3)   

Cukup jelas 
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Pasal 33 

   Cukup jelas 

Pasal 34 

Ayat (1)   

   Cukup jelas 

Ayat (2)   

   Cukup jelas 

Ayat (3)   

Cukup jelas 

 
Pasal 35 

Ayat (1)   

   Cukup jelas 

Ayat (2)   

   Cukup jelas 

Ayat (3)   

Cukup jelas 

Ayat (4)   

Cukup jelas 

 
Pasal 36 

Ayat (1)   

   Cukup jelas 

  Huruf a 

  Cukup jelas 

  Huruf b  

 Cukup jelas 

  Huruf c 

  Cukup jelas 

  Huruf d  

 Cukup jelas 

  Huruf e 

  Cukup jelas 

  Huruf f  

 Cukup jelas 

  Huruf g  

 Cukup jelas 

  Huruf h 

  Cukup jelas 

Ayat (2)   

   Cukup jelas 

  Huruf a 

  Cukup jelas 

  Huruf b  

 Cukup jelas 

  Huruf c 

  Cukup jelas 

  Huruf d  

 Cukup jelas 
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  Huruf e 

  Cukup jelas 

  Huruf f  

 Cukup jelas 

  Huruf g  

 Cukup jelas 

Ayat (3)   

Cukup jelas 
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