
 

SALINAN 

BUPATI SAMBAS 
PRO VINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI SAMBAS 

NOMOR 24 TAHUN 2020 

TENTANG 

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SAMBAS, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 
Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian 
Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sambas 
tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian 
Kepala Desa; 

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

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

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

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 



5. 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, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6321); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 
2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1222); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala 
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 
2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sambas Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas 
Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan 
Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sambas Tahun 2019 Nomor 5) ; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 
Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sambas Nomor 44); 

10. Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2015 
tentang Pedoman dan Tata Cara Pemilihan Kades 
(Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 
27); 

MEMUTUSICAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA 
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. 



BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Sambas. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas. 

3. Bupati adalah Bupati Sambas. 
4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Sambas. 
5. Desa adalah desa yang berada di Kabupaten Sambas. 
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan Desa. 

8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah 

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 

merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 

keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis melalui 
proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. 

9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan 

unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati 

hal yang bersifat strategis. 

10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Sambas. 

11. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati 

Sambas dan i Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Sambas untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban 

Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu. 

12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam 
penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat 

Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan 

kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur 
Kewilayahan. 

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat 

APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang 

ditetapkan dengan Undang-Undang. 

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat 
APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang 

ditetapkan dengan Peraturan Desa. 



16. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam 

sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas 
atau lepas dan i segala tuntutan hukum. 

17. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya 

berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. 
18. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili 

di pengadilan. 

19. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

20. Hari adalah hari kerja. 

BAB II 

PENGANGKATAN KEPALA DESA 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 2 

Kepala Desa merupakan Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai perpanjangantangan 
negara yang dekat dengan masyarakat juga sebagai pemimpin 
masyarakat. 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. 
Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kepala 
Desa dibantu oleh Perangkat Desa. 
Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas 
menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, 
pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa. 

Bagian Kedua 
Pengangkatan 

Pasal 3 

(1) Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan 
Keputusan Bupati. 

(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan 
paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil 
pemilihan Kepala Desa dan BPD. 

Bagian Ketiga 
Pelantikan dan Serah Terima Jabatan 

Paragraf 1 
Pelantikan Bagi Kepala Desa Terpilih Melalui Pemilihan Kepala Desa 

Serentak 

Pasal 4 

(1) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga 
puluh) hari terhitung sejak diterbitkan Keputusan Bupati mengenai 
pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih. 

(2) Kepala Desa sebelum memangku jabatannya dilantik dengan 
mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pejabat yang melantik. 



Pasal 5 

(1) Pelantikan CaIon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 dilakukan oleh Bupati. 

(2) Dalam hal Bupati berhalangan, pelantikan Kepala Desa dilakukan oleh 
Wakil Bupati. 

(3) Dalarn hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan, pelantikan Kepala 
Desa dilakukan oleh Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Sambas. 

Pasal 6 

(1) Pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan di 
Ibukota Kabupaten. 

(2) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan dengan mengundang Camat, 
Ketua BPD, Sekretaris Desa, dan Organisasi Perangkat Daerah di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas. 

Pasal 7 

Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
6 adalah sebagai berikut: 
a. menyanyikan lagu kebangsaan indonesia raya; 
b. pembacaan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan kepala 

desa; 
c. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh bupati atau pejabat yang 

ditunjuk; 
d. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji; 
e. pelantikan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk; 
f. penyematan tanda jabatan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk; 
g. penandatanganan pakta integritas; 
h. pembacaan amanat bupati atau pejabat yang melantik; dan 
i. pembacaan doa. 

Pasal 8 

(1) 	Pengucapan Sumpah/Janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
7 sesuai agama yang dianut diawali dengan kata-kata sebagai berikut: 
a. bagi penganut agama islam, "demi allah, saya bersumpah"; 
b. bagi penganut agama kristen (protestan/katolik), "demi tuhan saya 

berjanji" dan pada akhir sumpah ditambahkan kalimat "semoga 
tuhan menolong saya"; 

c. bagi penganut agama hindu, "om atah paramawisesa"; 
d. bagi penganut agama budha "demi sang hyang adi budha saya 

berj anj i"; 
e. bagi penganut agama khonghucu, "kehadirat tian ditempat yang 

maha tinggi dengan bimbingan rohani nabi kong zi, 
dipermuliakanlah, saya bersumpah"; dan 

f. bagi yang berkepercayaan kepada kepada tuhan yang maha esa 
selain beragama islam, kristen, hindu, budha, dan khonghucu, frasa 
demi allah diganti dengan kalimat lain yang sesuai kepercayaannya 
terhadap tuhan yang maha esa. 

(2) 	Sumpah/janji jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah sebagai berikut; "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji, 
akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala Desa dengan sebaik-
baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala 
undan.g-undang dan peraturan dengan selurus-lurusnya serta berbakti 
kepada masyarakat, nusa dan bangsa". 



Pasal 9 

Selain pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Desa 
dan masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan sosial 
budaya setempat yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Desa. 

Paragraf 2 

Calon Kepala Desa Terpilih Yang Meninggal Dunia, Berhalangan Tetap, 
Mengundurkan Din, Dan Terlibat Dalam Tindak Pidana Dengan Ancaman 
Paling Sedikit 5 (Lima) Tahun Atau Tindak Pidana Korupsi, Terorisme, 
Makar Dan/ Atau Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara 

Pasal 10 

(1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap 
atau mengundurkan din i dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum 
pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat 
Pegawai Negeri Sipil dan i Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala 
Desa. 

(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan 
dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 11 

(1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan 
diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum 
pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa. 

(2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam 
tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana 
terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap 
dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati 
memberhentikan sementara yang bersangkutan dan i jabatannya sebagai 
Kepala Desa 

(3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan 
diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 
berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon 
terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan 
pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dani 
jabatannya sebagai Kepala Desa. 

(4) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan 
diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi 
Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberentikan yang 
bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat 
Pegawai Negeri Sipil dan i Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala 
Desa. 

(5) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai 
dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan diangggap 
mengundurkan din sebagai calon Kepala Desa terpilih kecuali dengan 
alasan yang dapat dibenarkan. 

(6) Pelaksanaan ketentuan pemberhentian sementara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat 
belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan. 



(7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan 
dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa antar waktu 
melalui musyawarah Desa. 

(8) Alasan yang dapat dibenarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
adalah kondisi sakit calon Kepala Desa terpilih yang dibuktikan dengan 
surat keterangan dan i Dokter Rumah Sakit Pemerintah atau Swasta. 

(9) Calon Kepala Desa terpilih yang tidak hadir pada saat pelantikan 
dengan alasan yang dapat dibenarkan akan dilantik kemudian dengan 
masa jabatan mengikuti masa jabatan Kepala Desa yang dilantik 
serentak. 

Paragraf 3 

Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa 

Pasal 12 

(1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, 
yang bersangkutan dibebaskan sementara dan i jabatannya selama 
menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri 
Sipil. 

(2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai 
Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan 
pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dan i APBDes. 

Paragraf 4 
Serah Terima Jabatan Kepala Desa Terpilih Melalui Pemilihan 

Kepala Desa Serentak 

Pasal 13 

(1) Serah terima jabatan Kepala Desa dilakukan di Desa atau di pusat 
Kecamatan. 

(2) Serah terima jabatan Kepala Desa dilakukan dengan penyerahan 
memori serah terima jabatan dan i Kepala Desa dan atau Penjabat Kepala 
Desa yang digantikan kepada Kepala Desa yang menggantikan, 
disaksikan oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk. 

(3) Dalam hal Kepala Desa dan atau Penjabat Kepala Desa yang digantikan 
berhalangan hadir dalam serah terima jabatan, memori serah terima 
jabatan disampaikan oleh Sekretaris Desa atau Anggota BPD. 

(4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
terdiri atas : 
a. Pendahuluan 
b. Profil Desa 
c. Pelaksanaan program kerja tahun terakhir 
d. Rencana program yang akan datang 
e. Kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, rencana 

kegiatan setahun terakhir, dan posisi kas keuangan Desa terakhir. 
f. Hambatan yang dihadapi. 
g. Daftar inventarisasi dan kekayaan desa 

Paragraf 5 
Penyelenggaraan Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Bagi Kepala Desa 

Terpilih Melalui Pemilihan Antar Waktu 



Pasal 14 

(1) Kepala Desa Antarwaktu dilantik oleh Camat atas nama Bupati. 
(2) Pelaksanaan pelantikan Kepala Desa Antarwaktu dilaksanakan di pusat 

kecamatan atau Desa. 

Pasal 15 

Susunan acara pelantikan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 adalah sebagai berikut: 
a. menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya; 
b. pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan 

Kepala Desa; 
c. ucapan Sumpah/Janji Jabatan yang dipandu oleh Camat; 
d. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji; 
e. pelantikan oleh Camat; 
f. penyematan tanda jabatan oleh Camat; 
g. penandatanganan berita acara serah terima jabatan; 
h. penandatanganan Pakta Integritas; 
i. penyerahan memori serah terima jabatan; 
j. sambutan dan arahan Camat; dan 
k. pembacaan doa. 

Pasal 16 

(1) 	Pengucapan Sumpah/Janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
15 sesuai agama yang dianut diawali dengan kata-kata sebagai berikut: 
a. bagi penganut agama islam, "demi allah, saya bersumpah"; 
b. bagi penganut agama kristen (protestan/katolik), "demi tuhan saya 

berjanji" dan pada akhir sumpah ditambahkan kalimat "semoga 
tuhan menolong saya"; 

c. bagi penganut agama hindu, "om atah paramawisesa"; 
d. bagi penganut agama budha "demi sang hyang adi budha saya 

berjanji"; 
e. bagi penganut agama khonghucu, "kehadirat tian ditempat yang 

maha tinggi dengan bimbingan rohani nabi kong zi, 
dipermuliakanlah, saya bersumpah"; dan 

f. bagi yang berkepercayaan kepada kepada tuhan yang maha esa 
selain beragama islam, kristen, hindu, budha, dan khonghucu, frasa 
demi allah diganti dengan kalimat lain yang sesuai kepercayaannya 
terhadap tuhan yang maha esa. 

(2) 	Sumpah/janji jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah sebagai berikut; `Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji, 
akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala Desa dengan sebaik-
baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala 
undang-undang dan peraturan dengan selurus-lurusnya serta berbakti 
kepada masyarakat, nusa dan bangsa". 

Pasal 17 

Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i 
terdiri atas : 
a. pendahuluan; 
b. profil Desa; 
c. pelaksanaan program kerja tahun terakhir; 
d. rencana program yang akan datang; 
e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, rencana 

kegiatan setahun terakhir, dan posisi kas keuangan desa terakhir; 
f. hambatan yang dihadapi; dan 
g. daftar inventarisasi dan kekayaan desa. 



Pasal 18 

Acara Pelantikan, Serah Terima Jabatan dan Penyerahan Memori Serah 
Terima Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 17 juga 
berlaku bagi Penjabat Kepala Desa. 

Paragraf 6 
Perlengkapan 

Pasal 19 

Perlengkapan acara pelantikan Kepala Desa sekurang-kurangnya terdiri dan: 
a. lambang negara; 
b. bendera merah putih; dan 
c. gambar resmi presiden dan wakil presiden. 

Bagian Keempat 
Peningkatan Kapasitas Kepala Desa 

Pasal 20 

(1) Kepala Desa yang baru dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa 
jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten. 

(2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada 
APBD Kabupaten, APBD Provinsi atau APBN. 

Pasal 21 

(1) Kepala Desa wajib mengikuti program-program pelatihan yang 
dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten. 

(2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada 
APBDes, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, atau APBN. 

BAB III 
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 22 

(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; 
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau 

berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan 
karena 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 

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa; 
d. melanggar larangan sebagai kepala desa; 
e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 



(dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan 
desa; 

f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa; 
g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara 

paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau 

h. dinyatakan sebagai terpidana atas tindakan korupsi, terorisme dan 
penggunaan obat-obatan terlarang berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

(3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Bagian Kedua 
Meninggal Dunia 

Pasal 23 

(1) Apabila Kepala Desa meninggal dunia, BPD melaporkan kepada Bupati 
melalui Camat. 

(2) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi 
situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan. 

(3) Atas laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati 
memberhentikan Kepala Desa. 

(4) Terhitung sejak Kepala Desa meninggal dunia dan selama proses 
pengesahan pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat 
Kepala Desa, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala 
Desa sampai dengan dilantiknya Penjabat Kepala Desa. 

(5) Dalam hal terjadi kekosongan Sekretaris Desa, Perangkat Desa yang lain 
melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa. 

(6) Penunjukan Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lain sebagai pelaksana 
tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dan ayat (5) dilakukan oleh Camat melalui Keputusan Camat. 

Bagian Ketiga 
Permintaan Sendiri 

Pasal 24 

(1) Kepala Desa yang mengajukan berhenti sebelum berakhir masa 
jabatannya, mengajukan permohonan berhenti di atas kertas bermaterai 
cukup dengan disertai alasan kepada Bupati melalui BPD. 

(2) Setelah menerima permohonan berhenti sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat. 

(3) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat materi 
situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan. 

(4) Kepala Desa yang mengajukan permohonan berhenti sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), berhenti dan i jabatannya terhitung sejak 
diterbitkannya Keputusan Pemberhentian Kepala Desa oleh Bupati 
dan/atau dilantiknya pejabat baru sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan. 

(5) Dalam hal Kepala Desa telah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) dan belum diangkat Penjabat Kepala Desa, maka selama proses 
pengusulan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa 
melaksanakan tugas clan kewajiban Kepala Desa sampai dengan 
dilantiknya Penjabat Kepala Desa. 

(6) Dalam hal terjadi kekosongan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5), Perangkat Desa yang lain melaksanakan tugas dan 
kewajiban Kepala Desa. 



(7) Penunjukan Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lain sebagai pelaksana 
tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
dan ayat (6) dilakukan oleh Camat melalui Keputusan Camat. 

(8) Pengusulan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
dilakukan oleh BPD melalui musyawarah BPD dengan melampirkan 
Undangan, Daftar Hadir, Notulen Rapat dan Berita Acara Musyawarah 
BPD. 

(9) Atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan usulan 
pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(8), Bupati memberhentikan Kepala Desa dan mengangkat Penjabat 
Kepala Desa. 

Bagian Keempat 
Diberhentikan 

Paragraf 1 
Berakhir Masa Jabatannya 

Pasal 25 

(1) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan 
Kepala Desa, BPD memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa 
untuk menyiapkan dan membuat Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan. 

(2) Selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, 
Kepala Desa menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa Akhir Masa Jabatan kepada Bupati melalui Camat dan Laporan 
Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada 
BPD paling sedikit memuat tentang pelaksanaan Peraturan Desa. 

(3) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa jabatannya, 
Kepala Desa mengajukan permohonan berhenti dan i jabatannya secara 
tertulis kepada Bupati melalui BPD. 

(4) Dalam hal Kepala Desa tidak mengajukan permohonan berhenti dalam 
batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau telah berakhir 
masa jabatannya dan/ atau BPD tidak melaporkan, Bupati 
memberhentikan Kepala Desa terhitung sejak berakhirnya masa jabatan 
Kepala Desa. 

(5) Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dan belum ditetapkan Kepala Desa terpilih dan/atau belum 
dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa, maka Bupati mengangkat 
Penjabat Kepala Desa. 

(6) Usul pengangkatan Penjabat Kepala Desa disampaikan BPD kepada 
Bupati melalui Camat dengan dilampiri berita acara musyawarah BPD 
dengan melampirkan Undangan, Daftar Hadir, Notulen Rapat dan Berita 
Acara Musyawarah BPD. 

(7) Dalam hal Kepala Desa telah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) dan belum diangkat Penjabat Kepala Desa, maka selama proses 
pengusulan dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa 
melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan 
dilantiknya Penjabat Kepala Desa. 

(8) Dalam hal terjadi kekosongan Sekretaris Desa, Perangkat Desa yang lain 
melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa. 

(9) Penunjukan Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lain sebagai pelaksana 
tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 
dilakukan oleh Camat melalui Keputusan Camat. 



Paragraf 2 
Tidak Dapat Melaksanakan Tugas Secara Berkelanjutan atau 

Berhalangan Tetap Secara Berturut-Turut Selama 6 (enam) Bulan 
dan Tidak Lagi Memenuhi Syarat Sebagai Kepala Desa 

Pasal 26 

(1) BPD melaporkan Kepala Desa secara tertulis kepada Bupati melalui 
Camat dalam hal : 
a. kepala desa tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan 

atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; 
b. kepala desa tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangan. 
(2) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi 

situasi yang terjadi dan/atau bukti pendukung lainnya terhadap Kepala 
Desa yang bersangkutan. 

(3) Setelah mendapatkan laporan tertulis dan i BPD, Camat dengan 
memperhatikan bukti-bukti yang ada melaporkan dan mengusulkan 
pemberhentian Kepala Desa dan memberikan saran pertimbangan 
pengusulan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati. 

(4) Bupati memberhentikan Kepala Desa setelah mendapatkan rekomendasi 
dan i perangkat daerah yang berwenang menangani urusan atas 
pemeriksaan atau audit. 

Paragraf 3 
Tidak Melaksanakan Kewajiban 

dan Melanggar Larangan Sebagai Kepala Desa 

Pasal 27 

(1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban, dan melanggar 
larangan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang 
udangan, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, 
pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. 

(2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), untuk mengingatkan agar Kepala Desa memperbaiki kinerjanya, 
melaksanakan kewajiban dan tidak lagi melanggar larangan sebagai 
Kepala Desa. 

(3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), diberikan oleh Camat kepada Kepala Desa setelah mendapatkan 
laporan tertulis dan i BPD. 

(4) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat materi 
situasi yang terjadi dan/atau bukti-bukti pendukung lainnya terhadap 
Kepala Desa yang bersangkutan. 

Pasal 28 

(1) Dalam hal Kepala Desa telah diberikan sanksi administratif berupa 
teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dalam 
permasalahan yang sama sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing selama 30 
hari dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak teguran pertama, Camat 
melaporkan kepada Bupati dengan disertai seluruh bukti teguran tertulis 
dan laporan dan i BPD. 

(2) Atas dasar laporan dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Bupati memberhentikan sementara Kepala Desa. 



(3) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), setelah dilakukan pemeriksaan oleh perangkat daerah yang 
berwenang menangani urusan atas pemeriksaan terbukti bersalah, 
Bupati memberhentikan Kepala Desa. 

(4) Kepala Desa direhabilitasi dan diaktifkan kembali oleh Bupati dalam hal 
hasil pemeriksaan terbukti tidak bersalah. 

(5) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), tugas dan kewajiban Kepala Desa dilaksanakan oleh 
Sekretaris Desa. 

(6) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), tugas dan kewajiban Kepala Desa dilaksanakan oleh Sekretaris Desa 
sampai dengan diangkatnya Penjabat Kepala Desa. 

(7) Dalam hal terjadi kekosongan Sekretaris Desa, Perangkat Desa lain 
melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan 
diangkatnya Penjabat Kepala Desa. 

(8) Penunjukan Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lain sebagai pelaksana 
tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
dilakukan oleh Camat melalui Keputusan Camat. 

Paragraf 4 
Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, Penggabungan 

Desa atau Penghapusan Desa 

Pasal 29 

(1) Kepala Desa dan i Desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan, 
penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau 
penghapusan Desa, diberhentikan dengan hormat dan i jabatannya. 

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan 
laporan dan i BPD kepada Bupati melalui Camat. 

(3) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat materi 
situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan. 

(4) Kekosongan jabatan Kepala Desa yang digabungkan diisi oleh Penjabat 
Kepala Desa sesuai ketentuan perundang-undangan sampai dengan 
dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan secara serentak. 

Paragraf 5 

Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap 

Pasal 30 
(1) BPD melaporkan Kepala Desa secara tertulis kepada Bupati melalui 

Camat dalam hal Kepala Desa dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

(2) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi 
situasi yang terjadi dan/atau bukti pendukung lainnya terhadap Kepala 
Desa yang bersangkutan. 

(3) Setelah mendapatkan laporan tertulis dan i BPD, Camat dengan 
memperhatikan bukti-bukti yang ada melaporkan dan mengusulkan 
pemberhentian Kepala Desa sekaligus memberikan saran pertimbangan 
pengusulan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati. 

(4) Atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati 
memberhentikan Kepala Desa dan mengangkat Penjabat Kepala Desa. 



Paragraf 6 
Dinyatakan sebagai terpidana atas tindakan korupsi, terorisme dan 

penggunaan obat-obatan terlarang berdasarkan putusan pengadilan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap 

Pasal 31 

(1) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan terbukti secara 
sah dan meyakinkan melakukan tindakan korupsi, terorisme dan 
penggunaan obat-obatan terlarang berdasarkan putusan pengadilan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

(2) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan tanpa melalui adanya laporan BPD. 

(3) Dengan diberhentikannya Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa. 

(4) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dilakukan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 
dan i ayat (5) sampai ayat (9). 

Bagian Kelima 
Pemberhentian Sementara 

Pasal 32 

Kepala Desa setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan 
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di 
pengadilan, diberhentikan sementara oleh Bupati. 

Pasal 33 

Kepala Desa setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik dalam 
tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap 
keamanan Negara, diberhentikan sementara oleh Bupati. 

Pasal 34 

(1) Pemberhentian Sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 32 dan Pasal 33 dilakukan tanpa melalui laporan BPD. 

(2) Dengan Pemberhentian Sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa. 

(3) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa diusulkan oleh BPD kepada Bupati 
melalui Camat dengan dilampiri berita acara musyawarah desa dengan 
melampirkan Surat Undangan, Daftar Hadir, Notulen Rapat dan Berita 
Acara Musyawarah BPD. 

(4) Dalam hal Kepala Desa telah diberhentikan sementara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 dan belum diangkat Penjabat 
Kepala Desa, maka selama proses pengusulan dan pengangkatan 
Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan 
kewajiban Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Penjabat Kepala Desa. 

(5) Dalam hal terjadi kekosongan Sekretaris Desa, Perangkat Desa yang lain 
melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa. 

(6) Penunjukan Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lain sebagai pelaksana 
tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dan ayat (5) dilakukan oleh Camat melalui Keputusan Camat. 

it I I 



Pasal 35 

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34, diberhentikan oleh Bupati setelah 
dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Pasal 36 

(1) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 
dilakukan tanpa melalui adanya laporan dan i BPD. 

(2) Dengan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa. 

(3) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa diusulkan oleh BPD kepada Bupati 
melalui Camat dengan dilampiri berita acara musyawarah BPD dengan 
melampirkan Undangan, Daftar Hadir, Notulen Rapat dan Berita Acara 
Musyawarah BPD. 

(4) Dalam hal Kepala Desa telah diberhentikan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 35 dan belum diangkat Penjabat Kepala Desa, maka selama 
proses pengusulan dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa, Sekretaris 
Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan 
dilantiknya Penjabat Kepala Desa. 

(5) Dalam hal terjadi kekosongan Sekretaris Desa, Perangkat Desa yang lain 
melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa. 

(6) Penunjukan Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lain sebagai pelaksana 
tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dan ayat (5) dilakukan oleh Camat melalui Keputusan Camat. 

Pasal 37 

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 31 dan Pasal 32, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti 
tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap, berdasarkan laporan dan i BPD melalui Camat, 
Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang 
bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya. 

Pasal 38 

(1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 32 dan Pasal 33, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan 
kewajiban Kepala Desa. 

(2) Dalam hal terjadi kekosongan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), maka Perangkat Desa yang lain melaksanakan tugas dan 
kewajiban Kepala Desa. 

(3) Penunjukan Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lain sebagai pelaksana 
tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) dilakukan oleh Camat melalui Keputusan Camat. 

Bagian Keenam 
Hak Kepala Desa Yang Diberhentikan Sementara dan Yang Berhenti. 

Pasal 39 

Kepala Desa yang diberhentikan sementara tetap diberikan hak berupa 
tunjangan dan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh perseratus) dani 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 



Pasal 40 

(1) Kepala Desa yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 
24, Pasal 25, dan Pasal 29 berhak menerima tunjangan akhir masa 
jabatan. 

(2) Besaran tunjangan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur tersendiri dalam Keputusan Bupati. 

Bagian Ketujuh 
Pengesahan Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara 

Pasal 41 

(1) Pengesahan pemberhentian dan pemberhentian sementara Kepala Desa 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
kepada Kepala Desa yang bersangkutan. 

BAB IV 
PENJABAT KEPALA DESA 

Pasal 42 

(1) Apabila sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dan i 1 
(satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dan i Pemerintah 
Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa 
yang baru/hasil pemilihan Kepala Desa serentak. 

(2) Apabila sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dan i 1 (satu) 
tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dan i Pemerintah Daerah 
sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru 
melalui hasil musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa Antarwaktu. 

(3) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati atas usulan BPD dan i Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Sambas. 

(4) Usulan pengangkatan Penjabat Kepala Desa disampaikan BPD kepada 
Camat untuk disampaikan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang 
menangani urusan pemerintaha desa dengan melampirkan Surat 
Undangan, Daftar Hadir, Notulen Rapat dan Berita Acara Musyawarah 
BPD. 

(5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah diterima perangkat 
daerah yang menangani urusan pemerintahan desa selambat-lambatnya 
1 (satu) bulan sejak Kepala Desa berhenti. 

(6) Tugas pokok Penjabat Kepala Desa adalah menyelenggarakan Pemilihan 
Kepala Desa. 

(7) Disamping melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 
(6) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban 
Kepala Desa. 

Pasal 43 

(1) Untuk melaksanakan pemerintahan desa pada Desa Persiapan, Bupati 
mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan Keputusan Bupati atas usul 
Camat dan i Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah. 

(2) Tugas pokok penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa dan membentuk BPD. 

(3) Disamping melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) Penjabat Kepala Desa juga melaksanakan tugas, wewenang dan 
kewajiban Kepala Desa. 



(4) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
paling lama 3 (tiga) tahun. 

BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 44 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati 
Sambas Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Desa 
(Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 6) dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 45 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas. 

Ditetapkan di Sambas 
pada tanggal 8 Juni 2020 

BUPATI SAMBAS, 

-rm 

ATBAH ROMIN SUHAILI 

Diundangkan di Sambas 
Pada tanggal 8 Juni 2020 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS 

TTD 

FERY MADAGASKAR 

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020 NOMOR 25 

i dengan aslinya 
IAN HUKUM, 

SH 
ma Tk. I (IV/b) 

80612 199710 1 001 



5 

4 
2 

4 

engan aslinya 
AN HUKUM, 

I SH 
Tk. I (IV/b) 

NI ***:;1612 199710 1 001 

LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI SAMBAS 
NOMOR 24 TAHUN 2020 
TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN 
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA 

TATA TEMPAT PELANTIKAN KEPALA DESA 
DAN KEPALA DESA ANTARWAKTU 

Keterangan : 
1. Pejabat yang melantik 
2. Meja 
3. Petugas Pelantikan 
4. Undangan 
5. Calon Kepala Desa Terpilih atau Kepala Desa Antarvvaktu 

BUPATI SAMBAS, 

TTD 

ATBAH ROMIN SUHAILI 
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