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PEMERINT All KABUP ATEN LAHA T

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT

NOMOR 23 TAHUN 2006

TATA CARA PENCALONAN, PEMILlHAN,
PENGANGKATAN, PELANTlKAN DAN PEMBERHENTIAN

KEPALADESA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 202, Pasal 203, Pasal 204, Pasal 205,
Pasal 206, Pasal 207 dan Pasal 208
undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2004 Nomor 125;
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4437) di Kabupaten Lahat, Khsusnya yang
berkaitan dengan tata cara pencalonan,
pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan
pemberhentian Kepala Desa, maka perlu
mengambil langkah-langkah
pemberhentian Kepala Desa, maka perlu
mengambil langkah-langkah ke arah



tertibnya pengelolaan lembaga pemerintah
desa;

8. Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun
2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI
Tahun 2005 Nomor 158; Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4587);b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf

a di atas, perlu diatur dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Kabupaten Lahat; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat

Nomor 17 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai
Daerah Otonom.

1. Uedang-undang Nomor 28 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
dan Kotapraja Dalam Propinsi Sumatera
Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959
Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara
RI Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4389);

DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH
KABUPATEN LAHAT

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2004 Nomor 125;
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4437), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun
2005 tentang Perubahan Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-
undang (Lembaran Negara RI tahun 2005
Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 4548);

PERATURAN DAERAH TENTANG TATA
CARA PENCALONAN, PEMILlHAN,
PENGANGKATAN, PELANTlKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.



6. Bakal Calon adalah warga masyarakat desa
setempat sebagai bakal calon Kepala Desa;

7. Calon adalah bakal calon Kepala Desa yang
ditetapkan oleh Panitia Pemilihan menjadi
calon Kepala Desa;

Dalam Peraturan Daerah 1m yang dimaksud
dengan:

8. Calon yang berhak dipilih adalah calon
Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh
Badan Permusyawaratan Desa;

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera
Selatan; 9. Calon terpilih adalah calon Kepala Desa

yang memperoleh suara terbanyak dalam
pemilihan calon Kepala Desa;

. 3. Camat adalah Perangkat Daerah yang
mempunyai wilayah kerja di tingkat
Kecamatan dalam Kabupaten Lahat;

4. Desa atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas-
batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal usul
dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI
dan berada di daerah Kabupaten;

10. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat
yang diangkat oleh pejabat yang berwenang
untuk melaksanakan wewenang dan
kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu
tertentu;

11. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang
berhak untuk mengangkat dan
memberhentikan Kepala Desa;

12. Pemilih adalah penduduk desa yang
bersangkutan dan telah memenuhi
persyaratan untuk mempergunakan hak
pilihnya;

5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang
disebut dengan nama lain, selanjutnya
disingkat BPD adalah Lembaga yang
merupakan perwujudan demokrasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai
unrus penyelenggara Pemerintahan Desa;

13. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilik
pemilih untuk menentukan sikap pilihnya;



14. Penjaringan adalah suatu upaya yang
dilakukan oleh Panitia untuk mendapatkan
bakal calon dari warga masyarakat
setempat;

PEMILlHAN KEPALA DESA
Bagian Pertama
Proses Pemjlihan

15. Penyaringan adalah kemapuan dan
kepimpinan baik dari segi administrasi
maupun kemampuan dan kepimpinan para
bakal calon;

16. Kampanye adalah suatu media yang
dipergunakan untuk menarik simpati
pemilih yang dilakukan oleh calon yang
berhak dipilih berupa penyampaian program
yang akan dilaksanakan apabila yang
bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa;

(1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa
mengenai akan berakhirnya masa jabatan
Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan
sebelum berakhiranya masa jabatan.

(2) Selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum
-berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD
segera memproses pemilihan Kepala Desa
yang baru.

Berpendidikan
berpendidikan
dengan SLTP;

sederajat
akademis

SLTP adalah
yang sederajat

(3) 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa
jabatan, Kepala Desa meyiapkan laporan akhir
masa jabatan kepada Bupati melalui Camat
dan kepada BPD.

18. Pejabat Kepala Desa adalah pejabat yang
mewakili Kepala Desa dalam hal
berhalangan tetap.

Bagian Kedua
Pembentukan Panitia Pemilihan

Sebelum melaksanakan Pemilihan Kepala Desa,
BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri
dari unsur Perangkat Desa, pengurus Lembaga
Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.



g. menyusun tata tertib
Pemilihan Kepala Desa;

(1) Panitia Pemilihan sebagaimana dirnaksud
pasa13 terdiri dari: h. menetapkan jadwal proses pencalonan dan

melaksanakan pemilihan;

melaksanakan
berhak dipilih;

J. membuat Berita Acara Pemilihan;

k. melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan
Kades kepada BPD.

(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat
(1) mempunyai tugas:

a. mengumumkan penerimaan bakal calon
Kepala Desa;

b. menerima pendaftaran bakal calon Kepala
Desa;

Biaya Administrasi pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten.

c. melakukan penelitian administrasi
persyaratan bakal calon untuk ditetapkan
sebagai calon Kepala Desa;

Bagian Keempat
Hak Pilih dan Dipilihd. mengesahkan daftar nama penduduk desa

setempat yang berhak memilih;

e. melakukan penjaringan dan penyaringan
bakal calon berdasarkan ketentuan yang
berlaku;

(1) Setiap orang yang mempunyai hak pilih hanya
mempunyai hak 1 (satu) suara dan tidak boleh
diwakilkan;

f. mengumumkan nama-nama calon yang
berhak dipilih; (2) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa

adalah penduduk desa Warga Negara Republik
Indonesia dengan syarat-syarat:



bakal calon Kepala Desa yang berasal dad
unsur pimpinan BPD, anggota BPD, dan
Pejabat Desa serta Kepala Desa serta
Kepala Desa yang mencalonkan diri
sementara dari jabatannya sekurang-
kurangnya 2 (dua) bulan sebelum
pelaksanaan pemilihan Kades, pernyataan
pengunduran diri sementara terse but
harus mendapat mengesahan dari Bupati;
sedangkan bagi anggota panitia pilkades
yang akan mencalonkan diri menjadi calon
Kepala Desa harus mengundurkan diri
sebagai anggota panitia;

b. setia kepada Pancasila sebagai dasar
Negara, Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, dan
kepada Negara Kesatuan Republik
Indonesia serta Pemerintah Republik
Indonesia;

c. berpendidikan paling rendah tamat
Sekolah Lanjutan Tingka Pertama (SLTP)
dan atau sederajat;

d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima)
tahun dan paling tinggi 56 (lima puluh
enam) tahun;

k. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan
dengan surat keterangan dokter
pemerintah;

1. tidak berkedudukan sebagai pimpinan atau
anggota partai politik

f. terdaftar sebagai penduduk dan telah
menetapkan selama 6 (enam) bulan
berturut-turut serta memiliki KTP desa
yang bersangkutan;

(3) Pegawai Negeri Sipil dan atau Anggota
TNIlPOLRI yang mencalonkan diri sebagai
Kepala Desa harus memenuhi persyaratan.
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan
memiliki keterangan persetujuan dari
atasannya yang berwenang untuk itu.

g. tidak pernah dihukum penjara karena
melakukan tidak pidana kejahatan dengan
hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;

h. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan
Keputusan Pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

(4) Bagi Pegawai negeri Sipil dan atau
AnggotaIPOLRI yang terpilih dan diangkat
menjadi Kepala Desa harus betrempat tinggal
di Desa yang bersangkutan.

1. belum pernah menjabat sebagai Kepala
Desa untuk 2 (dua) kali masa jabatan baik
secara berturut-turut maupun tisak;



Bagian Kelima
Penjaringan dan Penyaringan

Bagian Keenam
Persayaratan Pemilihan

(1) Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan
dan penyaringan bakal calon Kepala Desa
sesuai persyaratan.

Yang berhak memilih Kepala Desa adal~h
penduduk Desa Warga Negani Republik IndonesIa
yang:

(2) Menteri penyaringan bakal calon Kepala Desa
dibuat oleh Tim Peneliti, Evaluasi Berkas
Calon kepala Desa dan penanganan kasus
penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Kabupaten Lahat.

terdaftar sebagai penduduk desa yang
bersangkutan secara sah dan telah
menetapkan selama 6 (enam) bulan berturut·
turut serta memiliki KTP desa yang
bersangkutall;

sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun
atau telah pernah kawin;

Surat Suara Pemilihan Calon Kepala Desa dibuat
oleh Tim Peneliti, Evaluasi Berkas Calon Kepala
Desa penanganan khusus penyelenggaraan
Pemerintahan Kabupaten Lahat.

tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan
Keputusan Pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

(1) Panitia Pemilihan meneliti administrasi
persyaratan bakal calon Kepala Desa dan
mengadakan musyawarah untuk menetapkan
calon yang dituangkan dalam Berita Acara
Penetapan Calon.

Bagian Ketujuh
Persyaratan Calon Kepala Desa

(2) Berita Acara Penetapan Calon diajukan oleh
Ketua Panitia Pemilihan kepada BPD
dilampiri dengan persyaratan yang telah
ditentukan.

Bakal Calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh
Panitia Pemilihan sebagai Calon Kepala Desa
harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:



a. Surat persyaratan bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa;

1. Surat keterangan belum pernah menjabat
sebagai kepala desa untuk 2 (dua) kali masa
jabatan baik secara berturut-turut maupun
tidak;b. Surat pernyataan setia kepada Pancasila

sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan
kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia
serta Pemerintah Republik Indonesia;

J. Keputusan pemberhentian sementara dari
jabtan bagi bakal calon yang berasal dari
Anggota BPD dan berasal dari Perangkat
Desa, keputusan pemberhentian dari jabatan
bagi kepala Desa yang akan mencalonkan diri
kembali menjadi Kepala Desa serta surat
pernyataan pengunduran diri bagi Anggota
Panitia Pemilihan Kepala Desa yang
mencalonkan diri menjadi Kepala Desa;

c. Salinan ijazah pendidikan terakhir yang telah
dilegalisir oleh Pejabat yang mempunyai
kewenangan untuk itu;

d. Akte kelahiran / surat kenallahir dari pejabat
yang berwenang mengeluarkannya;

k. Bakal calon Kepala Desa yang berasal dari
Pegawai Negeri Sipil dan atau Anggota
TNIIPOLRI harus mendapat ijin tertulis dari
atasannya yang berwenang;

e. Surat keterangan bersedia dicalonkan menjadi
kepala desa;

f. Surat keterangan terdaftar sebagai penduduk
dan telah menetap selama 6 (enam) bulan
berturut-turut serta foto copy KTP desa yang
bersangkutan;

1. Pas poto (hitam putih) ukuran 3 x 4 em
sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 4 x 6
sebanyak 2 (dua) lembar;

g. Surat keterangan tidak pernah dihukum
pe?-jara karena melakukan tindak pidana
keJahatan dengan hukuman paling singkat 5
(lima) tahun;

m. Surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan
oleh dokter Pemerintah;

n. Surat Pernyataan tidak berkedudukan sebagai
pimpinan atau anggota partai politik.

h. Surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya
berdasarkan Keputusan Pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap;



Bagian Kedelapan
Penetapan Calon Kepala Desa (1) calon yang berhak dipilih yang telah

ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tidak
dibenarkan mengundurkan diri , secara
administrative tidak mengundurkan diri.(1) BPD setelah menerima Berita Acara

Penetapan Calon dan setelah melalui ujian
saringan, menetapkan nama-nama calon yang
berhak dipilih berdasarkan urutan abjat,
sedikitnya 2 (dua) orang.

(2) Apabila limit waktu setiap kali membuka
pengumuman penerimaan bakal calon Kepala
Desa telah dibuka sampai dengan 3 (tiga) kali,
namun hanya terdapat 1 (satu) orang calon
kepala Desa yang mendaftrakan diri tanpa
adanya unsur rekayasa , maka proses
penetapan dan pemilihan Kepala Desa tetap
dilaksanakan dengan calon Kepala Desa 1
(satu) orang.

(2) Apabila calon yang berhak dipilih yang telah
ditetapkan oleh Panitia pemilihan
mengundurkan diri sebagaimana dimaksud
ayat (1), dalam pemilihan ternyata
memperoleh suara terbanyak, perolehan suara
tersebut dinyatakan batal.

(3) Atas pembatalan perolehan suara
sebagaimana dimaksud ayat (2) dimungkinkan
calon yang berhak dipilih yang mendapatkan
dukungan suara terbanyak kedua dinyatakan
sebagai calon terpilih.

(3) Nama-nama calon yang ditetapkan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
disampaiakn kepada Ketua Panitia Pemilihan.

Bagian Kesembilan
Kampanye Pemilihan

(4) Ketua Panitia Pemilihan setelah menerima
persetujuan calon yang berhak dipilih
menetapkan waktu pelaksanaan rapat
pemilihan calon Kepala Desa dan menetapkan
tanda gambar setiap calon setelah
berkonsultasi dengan BPD.

(1) Kampanye dilaksanakan oleh calon yang
berhak dipilih paling lama 5 (lima) hari dan
mas a tenang selama 2 (dua) hari sebelum
pemilihan dilaksanakan.

(2) Kampanye dimaksud ayat (1), merupakan
forum menyampaikan program yang akan
dilaksanakan apabila yang bersangkutan
terpilih menjadi Kepala Desa.



(3) Calon Kepala Desa dapat melakukan
kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya
masyarakat setempat.

(2) Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal,
waktu dan tempat yang ditentukan oleh
Panitia Pemilihan Kepala Desa.

(4) BPD memberikan petunjuk mengenai
pelaksanaan para calon Kepala Desa termasuk
batas waktu kampaye dan sistem pelaksanaan
kampanye.

(3) Setelah mengadakan musyawarah dengan
BPD dan panitia pemilihan Kepala Desa,
Camat beserta unsur Pimpinan Kecamatan
aapat menenunda pelaksanaan pelaksanaan
hari pemilihan yang telah ditentukan apabila
terjadi hal-halluar biasa.

BABIII
PELAKSANAANPEMILIHAN KEPALADESA

(4) Pemilihan dilaksanakan di dalam wilayah
Desa yang bersangkutan.

(5) Bupati memberikan pembinaan dan
pengawasn serta petunjuk pelaksanaan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), (2), (3) dan (4).

(1) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum
pemilihan dilaksanakan, Panitia Pemilihan
Kepala Desa memberitahukan kepada
penduduk desa yang berhak memilih melalui
pengumuman-penguman di tempat-tempat
yang terbuka tentang akan dilaksanakan
pemilihan Kepala Desa.

(6) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (5) Bupati dapat
menetukan Tim Penelitian, Evaluasi Berkas
Calon Kepala Desa dan Penanganan Kasus
Penyelnggaraan Pemerintahan Desa
Kabupaten Lahat serta Tim monitoring
Kecamatan.

(2) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk
desa yang bersangkutan dari calon yang
memenuhi syarat dan telah ditetapkan oleh
BPD sebagai calon yang berhak dipilih.

(7) Tim Peneliti, Evaluasi Berkas Calon Kepala
Desa dan penggunaan Kasus Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Kabupaten Lahat
pembentukannya disahkan dengan Keputusan
Bupati dan Tim Monitoring Kecamatan
pembentukan disahkan dengan Keputusan
Bupati.

(1) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.



(5) Pemilihan ulang kedua harus dilaksanakan
setelah pemilihan ulang pertama dinyatakan
batal dan paling lambat dalam waktu 1 kali 24
jam dilakukan pemilihan dari jumlah pemilih
yang hadir.

(1) Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah
apabila jumlah yang hadir untuk
menggunakan hak pilihnya sekurang-
kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah
pemilihan yang telah disahkan oleh BPD.

(2) Dalam hal jumlah pemilihan yang hadir untuk
menggunakan hak pilihnya kurang dari yang
ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal
dan paling lambat 3 (tiga) hari setelah
pembatalan dimaksud panitia Pemlihan
mengadakan pemilihan ulang.

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

(3) Pemilihan ulang kepala Desa hanya dapat
dilakukan 2 (dua) kali setelah pemilihan
pertama dan apabila pada pemilihan ulang
terdapat calon Kepala Desa yang
mengundurkan diri maka pemilihan ulang
tersebut tetap dilaksanakan dengan calon yang
ada.

(2) Apabila Calon Kepala Desa yang dinytakan
terpilih sebagaimana dimaksud ayat (1),
tersangkut suatu tindak pidana dantelah
terbukti bersalah berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hokum tetap, maka hasil perolehan suaranya
dinyatakan gugur dan diadakan proses
pemilihan ulang dengan waktu selama 30 (tiga
puluh) hari setelah putusan pengadilan
dengan calon yang ada.

(4) Apabila dalam pemilihan ulang yang pertama
jumlah pemilihan yang hadir untuk
menggunakan hak pilihnya kurang dari Y2
(setengah) dari jumlah pemilih yang telah
dilaksanakan maka Pemilihan Kepala Desa
dinyatakan batal.

(3) Dalam hal calon Kepala Desa hanya terdapat 1
(satu) orang maka calon Kepala Desa tersebut
baru dinyatakan terpilih apabila mendapat
dukungan suara sekurang-kurangnya Y2
(setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah
pemilih yang menggunakan hak pilihnya.



(4) Apabila Calon Kepala Desa yang dinyatakan
terpilih sebagaimana dimaksud ayat (3),
tersangkut suatu tindak pidana dan telah
terbukti kekuatan hokum tetap, maka hasil
perolehan suaranya dinyatakan gugur dan
diadakan proses penjaringan ulang.

(1) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang
calon yang mendapatkan jumlah dukungan
terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 ayat (10) dengan jumlah suara yang sarna,
maka terhadap mereka diadakan pemilihan
ulang.

(1) Bagi calon Kepala Desa sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) yang tidak
mendapatkan suara terbanyak maka Panitia
Pemilihan mengadakan penjaringan ulang
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak
pelaksanaan pemilihan.

(2) Apabula dalam pernilihan ulang sebagaimana
dimaksud ayat (1) ternyata jumlah perolehan
suaranya tetap sarna maka untuk menetapkan
calon yang dinyatakan terpilih dilaksanakan
dengan cara calon yang bersangkutan
menjawab daftar pertanyaan yang telah
disediakan Panitia Pemilihan yang disediakan
dalam sampul tertutup dan bersegel.

(2) Calon Kepala Desa yang tidak mendapatkan
dukungan suara terbanyak sebagaimana
diamksud pada ayat (1) , tidak diperkenankan
untuk mengikuti pencalonan berikutnya.

(3) Pengisian daftar pertanyaan sebagaimana
dimaksud ayat (2) dilaksanakan pada hari dan
tanggal pelaksanaan pemungutan suara
setelah selesainya perhitungan suara.

(3) Tata cara penjaringan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berpedoman pada pasa14 ayat (2)
pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 pasal 9, pasal
10, pasal 11, pasal 12,dan pasal 13.

(4) Nilai yang terbaik dari jawaban terhadap
daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) ditentukan sebagai pemenang.

(4) Paling lambat 6 (enam) bulan, Panitia
Pilkades melaksanakan Pemilihan ulang
dengan berpedoman pada pasal 14, pasal 15,
pasa116 dan pasa117. Apabila dalam pemilihan hanya terdapat 1 (satu)

calon maka dalam pelaksanaan pemungutan
suara harus disediakan 2 (dua) kolom tanda
gamba:r yang berada, masing-masing untuk suara
yang mendudkung dan yang tidak mendukung.



(4) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati
tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala
Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari
terhitl.1ng tangga! diterimanya menyampaian
hasil pemilihan dari BPD yang dilaporkan oleh
Camat.

(1) Setelah pemungutan suara selesai
sebagaimana dimaksud Pasal 16 Pasal 17,
Pasa! 18, Pasal 19 dan Pasal 20, maka Panitia
Pemilihan pada hari dantanggal itu membuat
Berita Acara Pemilihan yang ditandatangani
oleh Panitia dan calon, materinya memuat
jalannya pemilihan, perhitungan jumlah suara
dan pemungutan hasil perhitungan jumlah
suara.

(5) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau
pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima
belas) hari terhitung ttanggal penerbitan
Keputusan Bupati,

(2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak
selesainya pelaksanaan pemilihan, Panitia
Pemilihan segera mengajukan Berita Acara
dan laporan pelaksanaan serta pertanggung
jawaban biaya pemilihan Kepala Desa kepada
BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui
Camat.

(6) Kepala Desa terpilih sebelumnya dilantik oleh
Bupati atau pejabat yang ditunjuk wajib
mendapat pembinaanJpembekalan tugas awal
dari Tim Peneliti, Evaluasi Berkas Calon
Kepala Desa dan penanganan kasus
penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Kabupaten Lahat.

(1) Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau pejabat
lain yang ditunjuk.

(3) Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan
Keputusan BPD berdasarkan laporan dan
Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan
Kepala Desa dan disahkan oleh Bupati dengan
menerbitkan Keputusan Bupati tentang
pengesahan calon Kepala Desa terpilih.

(2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa
mengucapkan sumpahljanji.

(3) Susunan kata-kata simpahljanji Kepal Desa
dimaksud adalah sebagai berikut: " Demi Allah
(Tuhan), saya bersumapah / berjanji bahwa
saya akan memenuhi kewajiban saya selaku
Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-
jujurnya dan seadil-adilnya; bahwasaya akan
selalu taat dalam mengamalkan dan



pempertahankan kehidupan demokrasi dan
Undang-undang Dasar 1945 serta
melaksanakan segala peraturan perundang-
undangan dengan selurus-lurusnya yang
berlaku bagi desa, dael'ah dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

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

(2) Apabila calon KepaJa Desa atau Calon Kepala
Desa terpilih terbukti melakukan pelanggaran
sebagaiman diamksud pada ayat (1) maka
calon Kepala Desa atau calon Kepala Desa
terpilih dinyatakan gugur sebagai calon
Kepala Desa atau Calon Kepala Desa terpilih.

(5) Apabila masa jabatan Kepala Desa
sebagaimana dimaksud ayat (4) telah berakhir,
yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan
kembali untuk masa jabatan berikutnya.

(3) Terhadap calon kepala Desa atau Calon
Kepala Desa terpilih yang dinyatakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
diperkenankan mencalonkan diri kembali
sebagai calon Kepala Desa.

(1) Apabilaterjadi perselisihan dalam
penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa,
maka diselesaikan terlebih dahulu secara
berjenjang ditingakat:

(1) Pelanggaran adalah pelanggran yang
dilakukan oleh Calon Kepala Desa yang
berhak dipilih atau Calon terpilih dalam
proses pemilihan Kepala Desa , meliputi:

a. Pelanggaran tata tertib pelaksanan
pemilihan Kepala Desa.

b. Money politic yang dilakukan oleh Calon
atau Calon terpilih baik secara langsung
maupun melalui perantara orang lain;

c. Tim Peneliti, Evaluasi Berkas Calon
kepala Desa dan Penanganan Kasus



Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Kabupaten Lahat;

e. tidak Iagi memenuhi syarat sebagai Kepala
Desa;

d. Badan pengawas Daerah Kabupaten
Lahat;

1. melakukan perbuatan yang bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan atau norma yang
hidup berkembang dalam masyarakat desa.PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN

PEMBERHENTIAN KEP ALA DESA

Kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh
Bupati karena:

(1) Dsul pemberhentian Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf a,
huruf b, dan huruf c diusulkan oleh pimpinan
BPD kepada Bupati melalui Camat.

b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri
atau mencalonkan diri kembali dalam
pemilihan Kepala Desa untuk masa jabatan
berikutnya;

(2) Dsul pemberhentian Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada Pasa! 26 huruf d,
huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf I
disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui
Camat berdasarkan keputusanmusyawarah
BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari
jumlah anggota BPD.

c. berakhir masa jabatan dan telah dllantik
Kepala Desa yang baru;

d. tidak dapat melaksanakan tugas secara
berkelanjutan atau berhalanagan tetap secara
berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

(3) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling
lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.



(4) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah
Kepala Desa dimaksud dinyatakan terbukti
bersalah berdasarkan hasil pemeriksaan
instansi berwenang.

(5) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
(4), Bupati mengangkat Pejabat Kepala Desa.

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

(1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara
sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1)
dan Pasal 29, setelah melalui proses peradilan
yang telah memperoleh kekuatan hokum
tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus
merehabilitasi dan atau mengaktifkan kembali
Kepala Desa yang bersangkutan sampai
dengan akhir masa jabatan.

(1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh
Bupati tanpa melaui usulan BPD apabila
dinyatakan melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara paling singkat
5 (lima) tahun berdasarkan putusan
pengadilan yang belum memperoleh kekuatan
hokum tetap.

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

(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada
Pasal 29 setelah melalui proses Pengadilan
Tingkat Pertama ternyata terbukti melakukan
tindak pidana yang dituduhkan, maka Kepala
Desa yang bersangkutan diberhentikan oleh
Bupati tanpa melalui usul BPD.

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



(2) Masa jabatan Pejabat Kepala Desa ilitetapkan
paling lama 1 (satu) tahun, dengan tugas
pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala
Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung
sejak dilantik.Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)
dan Pasal 29, Sekretaris Desa melaksanakan
tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan
adanya putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hokum tetap

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana
dimaksud dalamPasal 28 ayat (2) dan Pasal 30
ayat (2), Bupati mengangkat Pejabat Kepala Desa
dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan
K~pala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung
se]ak putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap.

Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini
tetap berlaku sampai habis masa jabatannya. .

BABVIII

PEJABAT YANGMEWAKILIDALAMHAL
KEPALA DESA BERHALANGANTETAP

(1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini
maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun
2001 tentang Tata Cara Pencalonan,
Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian
Kepala Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun
2002 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
lagi.(1) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud

pada Pasal 27 ayat 5 dan Pasal 32 diusulkan
oIeh Camat dan dapat berasal dari Perangkat
Desa, Tokoh Masyarakat atau ataupun PNS
yang berada dalam Kabupaten Lahat yang
pengesahannya dilakukan oleh Bupati.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan
Daerah ini akan diatur dengan Peraturan
Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.



Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 'S -, - 2006

Diundangkan di Lahat
Pada tanggal J.t - ~- 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT
TAHUN 2008 NOMOR 23


