SALINAN

BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 15 TAHUN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,
Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, maka perlu
menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah
dimaksud dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
pembentukan
Daerah-Daerah
Kabupaten
dalam
Lingkungan Jawa Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua
kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun
2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa 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;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2018.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan

:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 23 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK
PELAKSANAAN
PERATURAN
DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN
PEMILIHAN
KEPALA
DESA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 15 TAHUN
2018.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Berita
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 Nomor 23),
diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :
Pasal 1
Dalam Peratuan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Lumajang.
2. Bupati adalah Bupati Lumajang.

3

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.
15.

Camat
adalah
pemimpin
dan
koordinator
penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja
kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya
memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan
dari Bupati untuk menangani sebagian urusan
otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan.
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.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa
setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia .
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu
perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.
Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
melaksanakan
tugas
dari
Pemerintah
dan
Pemerintah Daerah.
Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya
disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan
wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan
wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
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.
Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama
lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah
Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan
oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat
strategis.
Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah
dibahas dan disepakati bersama BPD.
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban
Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala
sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang
selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
Keputusan Kepala Desa
adalah penetapan oleh
Kepala Desa yang bersifat konkrit, individual dan
final.
Keputusan BPD adalah penetapan oleh BPD yang
bersifat konkrit, individual dan final.
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16. Lembaga Kemasyarakatan desa adalah Lembaga
yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan
kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa
dalam memberdayakan masyarakat.
17. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan
oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para
pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
18. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya
disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya
pemungutan suara.
19. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama,
tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka
masyarakat lainnya.
20. Pemilihan
Kepala
Desa
adalah
pelaksanaan
kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih
Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil.
21. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya
disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang
dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses
Pemilihan Kepala Desa.
22. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten
yang
selanjutnya
disebut
Panitia
Pemilihan
Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati di
tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan
pemilihan Kepala Desa.
23. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut
Bakal Calon adalah warga negara Republik
Indonesia yang mendaftarkan diri pada Pemilihan
Kepala Desa.
24. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon yang telah
ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon
yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
25. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat
DPS
adalah
daftar
pemilih
yang
disusun
berdasarkan data DPT Pemilihan Umum terakhir
yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas
kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
26. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut
DPTh adalah daftar pemilih yang disusun
berdasarkan usulan dari pemilih karena yang
bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
27. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT
adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh
Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas
pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala
Desa.
28. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala
Desa
yang memperoleh suara terbanyak dalam
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
29. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang
diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta
kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
30. Pemilih adalah penduduk desa setempat dan telah
memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak
pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
31. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk
menentukan sikap pemilihannya.

5

32. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan
oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal
Calon.
33. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh
Panitia Pemilihan baik dari segi administrasi
dan/atau seleksi tambahan sebagaimana ketentuan
yang berlaku.
34. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim
yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka,
yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau
lepas dari segala tuntutan hukum.
35. Tersangka
adalah
seseorang
yang
karena
perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti
permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak
pidana.
36. Terdakwa
adalah
seorang
tersangka
yang
dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
37. Terpidana
adalah
seorang
yang
dipidana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.
38. Bulan adalah bulan dalam kalender Masehi.
39. Hari adalah hari kerja.
2. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 disisipkan 1 (satu)
ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai
berikut :
Pasal 2
(1) Pilkades
serentak
adalah
Pilkades
yang
dilaksanakan secara serentak dengan 3 (tiga) kali
gelombang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun yang
interval waktunya paling lama 2 (dua) tahun.
(1a) Interval waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat lebih dari 2 (dua) tahun, menyesuaikan
dengan kondisi di lapangan, yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.
(2) Pilkades serentak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), adalah Pilkades yang dilaksanakan pada hari,
tanggal
dan
bulan
yang
sama
dengan
mempertimbangkan :
a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan
Kepala Desa ;
b. kemampuan keuangan daerah ; dan/atau
c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten yang memenuhi persyaratan
sebagai Penjabat Kepala Desa.
(3) Pelaksanaan
Pilkades
serentak
dimaksud pada ayat (1), untuk :
a. gelombang Pertama Tahun 2015 ;
b. gelombang Kedua Tahun 2017 ;
c. gelombang Ketiga Tahun 2019.

sebagaimana
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(4) Penentuan gelombang waktu pelaksanaan Pilkades
setelah
Tahun
2019,
dilaksanakan
dengan
memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1a).
(5) Hari, tanggal dan Desa-Desa yang melaksanakan
Pilkades serentak di setiap gelombang ditetapkan
dalam Keputusan Bupati.
(6) Apabila terdapat pemberhentian Kepala Desa dengan
sisa masa jabatan kurang dari 1 (satu) tahun maka
Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah
Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai
terpilihnya Kepala Desa yang baru.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6
berbunyi sebagai berikut :
Pasal 6
(1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten di
Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
(2) Panitia Pemilihan di Kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas meliputi :
a. merencanakan,
mengkoordinasikan
dan
menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan
pemilihan tingkat Kabupaten;
b. melakukan
bimbingan
teknis pelaksanaan
Pemilihan
Kepala
Desa
terhadap Panitia
pengawas dan/atau Panitia pemilihan;
c. memfasilitasi
penyelesaian
permasalahan
Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
d. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pemilihan;
e. melaksanakan
seleksi
tambahan,
seleksi
lanjutan bakal calon kepala desa;
f. memfasilitasi kelancaran klarifikasi persyaratan
bakal calon kepala desa;
g. memfasilitasi pembuatan contoh desain surat
suara berikut cara pelipatannya;
h. melakukan monitoring pemilihan kepala desa;
dan
i. mengkoordinasikan terselenggaranya dukungan
pengamanan dan keamanan pemilihan kepala
desa.
4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi
sebagai berikut :
Pasal 15
Panitia Pemilihan mempunyai tugas :
a. merencanakan,
mengkoordinasikan,
menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan
semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan
kepada Bupati melalui Camat;
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c.
d.

e.
f.
g.
h.
i.
j.

k.
l.
m.
n.

melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih;
menetapkan jumlah wilayah perolehan suara dan
pembagian jumlah pemilih dalam wilayah perolehan
suara;
mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal
Calon;
menetapkan
Calon
yang
telah
memenuhi
persyaratan;
menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
pengadaan surat suara, pembuatan dan penyediaan
kotak
suara
serta
sarana,
peralatan
dan
perlengkapan pemilihan lainnya;
melaksanakan pemungutan suara;
menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara
dan mengumumkan hasil pemilihan;
menetapkan Calon terpilih; dan
melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pemilihan kepada BPD.

5. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi
sebagai berikut :
Penerimaan
pendaftaran
dilakukan
dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. bisa dilakukan mulai hari pertama pengumuman
sampai dengan hari terakhir pembukaan pendaftaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dimana
ketentuan jam pendaftaran adalah :
1. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis dibuka dari
pukul 07.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB;
2. Hari Jumat dibuka dari pukul 07.00 sampai
dengan pukul 11.00 WIB; dan
3. Hari Sabtu dibuka dari pukul 07.00 sampai
dengan pikul 13.00 WIB.
b. tempat pendaftaran adalah di Sekretariat Panitia
Pemilihan;
c. kepada pendaftar atau perwakilan dari Bakal Calon
diberikan tanda bukti berupa formulir pendaftaran
oleh Panitia Pemilihan.
d. pendaftaran
oleh
perwakilan
Bakal
Calon
sebagaimana dimaksud pada huruf c, hanya bisa
diterima oleh Panitia Pemilihan apabila perwakilan
Bakal Calon tersebut dapat menunjukkan surat
kuasa bermaterai cukup dari Bakal Calon yang
diwakili pada saat pendaftaran.
6. Di antara huruf f dan huruf g Pasal 22 disisipkan 2 (dua)
huruf yaitu huruf f.1 dan huruh f.2 dan ketentuan huruf
g dihapus, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 22
Calon wajib memenuhi persyaratan :
a. Warga Negara Republik Indonesia;
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b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan
Undang-Undang
Dasar
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
1945,
serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal
Ika;
d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah
Menengah Pertama atau sederajat;
e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun
pada saat mendaftar;
f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
f.1. berkelakuan baik;
f.2. sanggup
dan
harus
bertempat
tinggal/
berdomisili di desa pencalonan secara de facto
dan de jure apabila terpilih menjadi Kepala
Desa.
g. dihapus;
h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
i. tidak pernah dijatuhi hukuman 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, 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;
j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan
putusan
pengadilan
yang
telah
mempunyai
kekuatan hukum tetap;
k. berbadan dan berjiwa sehat serta bebas narkoba;
dan
l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali
masa jabatan.
7. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi
sebagai berikut :
Pasal 23
(1) Kelengkapan persyaratan administrasi yang wajib
dipenuhi
oleh
Calon
adalah
berupa
surat
permohonan pendaftaran yang ditujukan ke Panitia
Pemilihan ditandatangani oleh yang bersangkutan di
atas materai cukup dengan dilampiri :
a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga
dan Akta Kelahiran yang dilegalisir serta surat
keterangan dari Pejabat yang berwenang, sebagai
bukti pendukung pemenuhan syarat Calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a,
dan huruf e;
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b. surat pernyataan bermaterai cukup, berisi :
1. pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa;
2. pernyataan
memegang
teguh
dan
mengamalkan
Pancasila,
melaksanakan
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia
Tahun
1945,
serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
Bhinneka Tunggal Ika;
3. pernyataan bersedia dicalonkan sebagai
Kepala Desa;
4. surat keterangan catatan kepolisian dari
Kepolisian;
5. surat pernyataan sanggup dan bertempat
tinggal/berdomisili di desa pencalonan secara
de facto dan de jure apabila terpilih menjadi
Kepala Desa;
6. pernyataan tidak sedang menjalani hukuman
pidana penjara;
7. pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman
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,
kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai
menjalani
pidana
penjara
dan
telah
mengumumkan secara jujur dan terbuka
kepada publik bahwa yang bersangkutan
pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku
kejahatan berulang-ulang;
8. pernyataan tidak sedang dicabut hak pilihnya
berdasarkan putusan Pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
9. pernyataan tidak pernah menjadi Kepala
Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
sebagai
bukti
pemenuhan
syarat
Calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b,
huruf c, huruf f, huruf f.1, huruf f.2, huruf h,
huruf i, huruf j dan huruf l.
c. Fotokopi ijazah atau STTB (Surat Tanda Tamat
Belajar) dari :
1. Sekolah
Menengah
Pertama
dan/atau
pendidikan lain yang sederajat; dan
2. Sekolah Dasar dan/atau pendidikan lain
yang sederajat;
yang
sudah
dilegalisir
dan
diterangkan
keabsahannya dalam surat keterangan Pejabat
yang berwenang, sebagai bukti pendukung
pemenuhan
syarat
Calon
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 huruf d.
d. Surat Keterangan dari Pejabat Pengadilan Negeri
yang menerangkan bahwa yang bersangkutan :
1. tidak sedang menjalani hukuman pidana
penjara;
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2. 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, 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;
3. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai
dengan putusan pengadilan yang telah
mempunyai hukum tetap;
sebagai
bukti
pemenuhan
syarat
Calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h,
huruf i dan huruf j.
e. surat keterangan dari Camat yang menerangkan
bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi
Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan,
sebagai bukti pendukung pemenuhan syarat
Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
huruf l.
f. surat keterangan berbadan sehat (tidak cacat
atau sakit yang menghambat aktifitas secara
permanen), tidak sakit jiwa dan bebas narkoba
dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Haryoto
Lumajang, sebagai bukti pemenuhan syarat
Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
huruf k.
g. pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak
5 (lima) lembar.
(2) Penyerahan surat permohonan pendaftaran beserta
lampirannya sebagaimana dimaksud ayat (1)
dibuktikan dengan tanda terima yang memuat check
list kelengkapan per item persyaratan.
8. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal
yakni Pasal 23A sebagai berikut :
Pasal 23A
Selain kelengkapan persyaratan administrasi yang wajib
dipenuhi oleh Calon sebagaimana Pasal 23, bagi Kepala
Desa yang mencalonkan kembali, wajib :
a. melampirkan surat keterangan dari Inspektorat
bahwa yang bersangkutan bebas tanggungan
administrasi
keuangan
desa
selama
masa
jabatannya;
b. melampirkan surat keterangan dari Camat bahwa
yang bersangkutan telah menyampaikan laporan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa
jabatan kepada Bupati.
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9. Ketentuan ayat (1) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24
berbunyi sebagai berikut :
Pasal 24
(1) Pada waktu pendaftaran Bakal Calon dapat
menyerahkan dokumen berupa fotokopi yang telah
dilegalisir dan surat keterangan tanda bukti
berpengalaman bekerja di lembaga pemerintahan
dan/atau lembaga kemasyarakatan Desa.
(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
akan menjadi salah satu kriteria penentuan
pemberian bobot nilai dalam seleksi tambahan
ketika terdapat Bakal Calon yang memenuhi
persyaratan lebih dari 5 (lima) orang.
(3) Pemberian bobot nilai sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), hanya bisa diberikan untuk dokumen yang
diserahkan pada waktu pendaftaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
10. Ketentuan ayat (2) Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26
berbunyi sebagai berikut :
Pasal 26
(1) Berkas
kelengkapan
persyaratan
administrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 yang belum
lengkap, belum dapat diterima oleh Panitia
Pemilihan dan batas akhir penyerahan kelengkapan
berkas paling lambat pada hari terakhir pembukaan
pendaftaran.
(2) Penyerahan kelengkapan berkas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), adalah juga apabila Calon
melampirkan
surat
keterangan
sebagaimana
dimaksud pada Pasal 23A, dan/atau Bakal Calon
menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud
pada Pasal 24 ayat (1), dan/atau Bakal Calon
mencantumkan riwayat pendidikan di atas Sekolah
Menengah Pertama atau sederajat sebagaimana
dimaksud pada Pasal 25 ayat (2), dibuat dalam
rangkap 3 (tiga) terkecuali pas foto yang
bersangkutan.
11. Ketentuan Pasal 30 diubah,
berbunyi sebagai berikut :

sehingga

Pasal

30

Pasal 30
(1) Anggota BPD yang akan mencalonkan diri dalam
Pilkades menyatakan diri cuti terhitung sejak
terdaftar sebagai Bakal Calon.
(2) Surat pernyataan cuti sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada Panitia
Pemilihan, bermaterai cukup dan diketahui oleh
salah seorang Pimpinan BPD.
(3) Bagi anggota BPD yang ditetapkan sebagai calon
Kepala Desa, diberhentikan sebagai anggota BPD.
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12. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu)
pasal yakni Pasal 30A sebagai berikut :
Pasal 30A
(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sedang
diberi cuti dalam rangka mencalonkan diri dalam
Pilkades tetap menerima penghasilan tetap,
tunjangan
dan/atau
tambahan
penghasilan
lainnya.
(2) Anggota BPD yang sedang cuti dalam rangka
mencalonkan diri dalam Pilkades tetap menerima
tunjangan BPD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan.
13. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 32 disisipkan 1
(satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 32 berbunyi
sebagai berikut :
Pasal 32
(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan mencalonkan diri
dalam Pilkades harus mendapatkan ijin tertulis
dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
(2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat
menjadi
Kepala
Desa,
yang
bersangkutan
dibebaskan sementara dari jabatannya selama
menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai
Pegawai Negeri Sipil.
(2a) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat
menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan kepala
Desa dan penghasilan lainnya yang sah yang
bersumber dari APB Desa.
(3) Pegawai
BUMD/BUMN/Intansi
Vertikal
dan
sejenisnya yang akan mencalonkan diri dalam
Pilkades harus mendapatkan ijin tertulis dari
Pejabat yang berwenang di lingkungan kerjanya,
selanjutnya tunduk pada ketentuan peraturan yang
berlaku di instansinya.
14. Ketentuan Pasal 33 diubah,
berbunyi sebagai berikut :

sehingga

Pasal

33

Pasal 33
Anggota TNI/POLRI yang akan mencalonkan diri dalam
Pilkades harus mendapatkan ijin tertulis dari Pejabat
yang berwenang di lingkungan kedinasannya dan
tunduk pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dalam Instansi TNI/POLRI.
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15. Ketentuan ayat (1) Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40
berbunyi sebagai berikut :
Pasal 40
(1) Apabila Bakal Calon yang memenuhi persyaratan
pencalonan lebih dari 5 (lima) orang, maka Panitia
Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan
menggunakan
kriteria
memiliki
pengalaman
bekerja di lembaga pemerintahan, pengalaman
bekerja di lembaga kemasyarakatan desa, tingkat
pendidikan, usia dan uji kompetensi.
(2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan oleh Panitia Pemilihan
Kabupaten setelah mendapatkan laporan dari
Panitia Pemilihan adanya lebih dari 5 (lima) Bakal
Calon yang memenuhi persyaratan pencalonan.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dikirimkan
melalui
Camat
kepada
Panitia
Pemilihan Kabupaten, sekaligus dimohonkan untuk
diadakan seleksi tambahan.
16. Ketentuan Pasal 41 diubah,
berbunyi sebagai berikut :

sehingga

Pasal

41

Pasal 41
Seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1),
dengan ketentuan :
a. kriteria
pengalaman
bekerja
di
lembaga
pemerintahan atau di lembaga kemasyarakatan
desa, bobot nilai paling tinggi 12 (dua belas),
dibuktikan dengan adanya salinan atau fotokopi
dokumen
yang
menunjukkan
jika
yang
bersangkutan
pernah
bekerja
di
lembaga
pemerintahan atau di lembaga kemasyarakatan
desa, dimana :
1. apabila Bakal Calon memiliki pengalaman
bekerja di lembaga pemerintahan atau lembaga
kemasyarakatan desa dan juga di lembaga
pemerintahan atau lembaga kemasyarakatan
desa lainnya sekaligus dalam waktu yang
bersamaan, maka bobot nilai ditentukan dari
salah satu dari keduanya yang terlama;
2. apabila Bakal Calon memiliki pengalaman
bekerja di lembaga pemerintahan atau lembaga
kemasyarakatan desa dan juga di lembaga
pemerintahan atau lembaga kemasyarakatan
desa lainnya dalam waktu yang tidak
bersamaan, maka bobot nilai ditentukan dari
akumulasi waktu keduanya;
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3. apabila Bakal Calon memiliki pengalaman
bekerja di lembaga pemerintahan atau lembaga
kemasyarakatan desa dan juga di lembaga
pemerintahan atau lembaga kemasyarakatan
desa lainnya dalam waktu yang tidak
bersamaan dan bersamaan sekaligus, maka
bobot nilai ditentukan dari akumulasi keduanya
dikurangi masa waktu bekerja yang bersamaan;
4. atas salinan atau fotokopi dimaksud telah
dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
5. telah dimasukkan oleh yang bersangkutan
sewaktu proses pendaftaran berikut dengan
surat keterangan dari Pejabat yang berwenang
sebagai tanda keabsahan dokumen dimaksud;
6. apabila pejabat yang berwenang tersebut tidak
menandatangani
legalisir
dan
tidak
menerbitkan surat keterangan keabsahan
dokumen, Camat atas masukan dari Panwas,
dapat menandatangani legalisir dan dapat
menerbitkan surat keterangan keabsahan
dokumen, atau tidak menandatangani legalisir
dan tidak menerbitkan surat keterangan
keabsahan dokumen.
b. kriteria tingkat pendidikan memiliki bobot nilai
paling tinggi 25 (dua puluh lima), dibuktikan
dengan dokumen yang telah dimasukkan oleh yang
bersangkutan pada waktu proses pendaftaran.
c. kriteria usia memiliki bobot nilai paling tinggi 25
(dua puluh lima), dibuktikan melalui catatan pada
dokumen akta kelahiran yang telah dimasukkan
oleh yang bersangkutan pada waktu proses
pendaftaran.
d. uji kompetensi memiliki bobot nilai paling tinggi 25
(dua puluh lima), dilakukan melalui ujian
bermaterikan Pancasila dan UUD 1945, Bahasa
Indonesia, Pengetahuan Agama, Pengetahuan
umum dan berhitung.
17. Ketentuan Pasal 44 diubah,
berbunyi sebagai berikut :

sehingga

Pasal

44

Pasal 44
Panitia Pemilihan Kabupaten wajib sepenuhnya
menjaga kerahasiaan materi ujian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 huruf d dan Pasal 43 ayat
(2).
18. Ketentuan ayat (2) Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52
berbunyi sebagai berikut :
Pasal 52
(1) Pendaftaran Pemilih diawali dengan menggunakan
data Pemilih dari kegiatan pemilihan terakhir
dilanjutkan dengan kegiatan pendataan dari rumah
ke rumah oleh Panitia Pemilihan terhadap
penduduk Desa yang memenuhi persyaratan
sebagai Pemilih.
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(2) Pendaftaran Pemilih disusun dan dikelompokkan
dalam satuan wilayah perolehan suara masingmasing,
demikian
halnya
sampai
dengan
disahkannya menjadi DPT.
19. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 62 disisipkan 1
(satu) ayat yakni ayat (2a) sehingga Pasal 62 berbunyi
sebagai berikut :
Pasal 62
(1) Saksi harus dari penduduk Desa yang memiliki hak
pilih dalam Pilkades dan tercatat dalam DPT.
(2) Daftar nama Saksi ditentukan dan diserahkan oleh
Calon kepada Panitia Pemilihan pada waktu Calon
memperoleh penetapan nomor urut melalui undian.
(2a) Apabila ternyata saksi tidak tercatat dalam DPT,
maka dilakukan pergantian saksi oleh calon, sesuai
ketentuan ayat (1).
(3) Para Saksi untuk dapat mengikuti semua proses
pentahapan Pilkades, untuk dan atas nama Calon,
harus disertai penyerahan surat kuasa atau surat
mandat ke Panitia Pemilihan.
(4) Pentahapan Pilkades yang telah dihadiri dan diikuti
oleh Saksi menjadi hal yang tidak dapat lagi
dipermasalahkan oleh Calon.
(5) Dalam hal Saksi melakukan hal-hal yang
merugikan Calon dan/atau bertentangan dengan
ketentuan yang berlaku, maka hal tersebut menjadi
tanggungjawab dan/atau resiko sepenuhnya dari
Calon.
20. Ketentuan ayat (1) Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63
berbunyi sebagai berikut :
Pasal 63
(1) Jumlah Saksi dari tiap Calon paling banyak 4
(empat)
orang
dikalikan
sejumlah
wilayah
perolehan suara, ditambah 1 (satu) orang sebagai
Koordinator Saksi.
(2) Penempatan
Saksi
dapat
dilakukan
untuk
menyaksikan adanya pengguna hak pilih yang :
a. datang melalui pintu masuk TPS;
b. telah diberi surat suara dan memasuki bilik
suara;
c. telah keluar dari bilik suara dan memasukkan
surat suara ke kotak suara;
d. keluar melalui pintu keluar TPS yang
sebelumnya telah mendapatkan tanda tinta
pada salah satu jari tangannya oleh Panitia
Pemilihan.
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(3) Penempatan Koordinator Saksi di hari pemungutan
dan perhitungan suara dilakukan oleh Panitia
Pemilihan dengan memperhatikan keleluasaan
menyaksikan jalannya proses pemungutan dan
perhitungan suara, tanpa mengganggu jalannya
proses pemungutan dan perhitungan suara.
21. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut :
(1) TPS hanya 1 (satu) di setiap Desa.

Pasal

69

(2) TPS ditentukan berlokasi di wilayah Desa dengan
memperhatikan :
a. kemudahan untuk dijangkau Pemilih, termasuk
oleh penyandang cacat;
b. jaminan bagi setiap Pemilih untuk dapat
memberikan suaranya secara tertib, langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
(3) Lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh
Panitia Pemilihan.
(4) Jumlah Pemilih di TPS adalah sesuai DPT, dibagi
merata dalam wilayah perolehan suara, yang
ditentukan Panitia Pemilihan.
(5) Wilayah perolehan suara ditetapkan oleh Panitia
Pemilihan, dengan jumlah ganjil 3 (tiga), 5 (lima)
atau 7 (tujuh), dengan memperhatikan jumlah hak
pilih sebagai berikut :
a. sampai dengan 4.000 (empat ribu) hak pilih,
ditetapkan 3 (tiga) wilayah perolehan suara;
b. 4.001 (empat ribu satu) sampai dengan 7.000
(tujuh ribu) hak pilih, ditetapkan 5 (lima)
wilayah perolehan suara;
c. lebih dari 7.000 (tujuh ribu) hak pilih,
ditetapkan 7 (tujuh) wilayah perolehan suara.
(6) Penetapan jumlah wilayah perolehan
dituangkan dalam Berita Acara.

suara

(7) Pembagian jumlah pemilih ke dalam wilayah
perolehan suara dilakukan dengan mengurutkan
hak pilih dari urutan satuan Rukun Tetangga (RT)
terkecil sampai terbesar, dan/atau dari urutan
satuan Rukun Warga (RW) terkecil sampai terbesar
yang dituangkan dalam Berita Acara.
(8) Apabila ternyata ada pengulangan urutan nomor
Rukun Warga (RW) di Dusun, maka pengurutan
hak pilih dilakukan dengan prinsip sebagaimana
dimaksud pada ayat (7).
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22. Ketentuan ayat (3) Pasal 70 diubah, sehingga Pasal 70
berbunyi sebagai berikut :
Pasal 70
(1) Bentuk, isi, jenis serta ukuran surat suara
tercantum
dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Penentuan jumlah surat suara yang dicetak
didasarkan kepada rekapitulasi jumlah Pemilih
ditambah paling banyak 10 (sepuluh persen)
sebagai cadangan.
(3) Surat suara diberi kode wilayah perolehan suara
diawali dengan huruf A dan seterusnya sampai
dengan wilayah perolehan suara terakhir di Desa
yang bersangkutan.
23. Di antara huruf c dan huruf d ayat (2) Pasal 74
disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf c.1, sehingga
sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 74
(1) Calon dapat melakukan kampanye sesuai dengan
kondisi sosial budaya masyarakat Desa dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan dengan ketentuan :
a. dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari
sebelum dimulainya masa tenang;
b. dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka,
dialogis serta bertanggungjawab;
c. memuat visi sebagai keinginan jika terpilih
sebagai Kepala Desa yang akan diwujudkan
dalam 6 (enam) tahun masa jabatan Kepala
Desa dan misi sebagai program-program guna
mewujudkan visi;
c.1. visi dan misi sebagaimana dimaksud pada
huruf c, adalah suatu hal yang realistis, atas
dasar keadaan obyektif, masalah dan potensi
Desa, serta sinkron dengan RPJMD Kabupaten
Lumajang;
d. dapat
dilaksanakan
melalui
pertemuan
terbatas, tatap muka, dialog, penyebaran bahan
kampanye kepada umum, pemasangan alat
peraga di tempat kampanye dan di tempat lain
yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan dan
kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan
perundang-undangan.
(3) Pelaksana kampanye dilarang mengikutsertakan
Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD
serta dilarang untuk :
a. mempersoalkan
Dasar
Negara
Pancasila,
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
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b. melakukan kegiatan yang membahayakan
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. menghina seseorang, agama, suku, ras,
golongan, Calon dan/atau Calon yang lain;
d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan
atau masyarakat;
e. mengganggu ketertiban umum;
f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau
menganjurkan penggunaan kekerasan kepada
seseorang, sekelompok anggota masyarakat,
dan/atau Calon yang lain;
g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga
kampanye Calon;
h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat
ibadah, dan tempat pendidikan;
i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau
atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau
atribut Calon yang bersangkutan; dan
j. menjanjikan atau memberikan uang atau
materi lainnya kepada peserta kampanye.
(4) Pelaksana kampanye yang melanggar larangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai
sanksi :
a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye
melanggar larangan walaupun belum terjadi
gangguan; dan
b. penghentian kegiatan kampanye di tempat
terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah
yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap
keamanan yang berpotensi menyebar ke
wilayah lain.
24. Ketentuan ayat (1) Pasal 80 diubah, sehingga Pasal 80
berbunyi sebagai berikut :
Pasal 80
(1) Pada
kegiatan
pemungutan
suara,
Panitia
Pemilihan
mempersiapkan
para
petugas
pemungutan suara sejumlah 9 (sembilan) orang
dikalikan
jumlah
wilayah
perolehan
suara
ditambah 8 (delapan) orang.
(2) Apabila
para
petugas
pemungutan
suara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata
tidak dapat terpenuhi dari keberadaan jumlah
Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), maka pemenuhannya
dilakukan dari keberadaan pembantu Panitia
Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (4).
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(3) Jumlah seluruh pembantu Panitia Pemilihan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2),
diperhitungkan dengan cara jumlah para petugas
pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikurangi dengan jumlah Panitia Pemilihan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan
ayat (2).
25. Ketentuan Pasal 88 diubah,
berbunyi sebagai berikut :

sehingga

Pasal

88

Pasal 88
(1) Panitia Pemilihan setelah melakukan hal-hal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 maka,
dilanjutkan dengan menghitung jumlah surat suara
yang ada di dalam kotak suara di setiap wilayah
perolehan suara.
(2) Jumlah surat suara yang ada di dalam kotak suara
di setiap wilayah perolehan suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dijadikan dasar
perhitungan lanjutan sepanjang jumlahnya tidak
melebihi jumlah DPT wilayah perolehan suara
dimaksud.
26. Ketentuan Pasal 89 diubah,
berbunyi sebagai berikut :

sehingga

Pasal

89

Pasal 89
(1) Dalam hal jumlah surat suara di dalam kotak
suara melebihi jumlah DPT wilayah perolehan
suara maka dilakukan pengurangan surat suara di
dalam kotak suara sehingga paling banyak
berjumlah sama dengan jumlah DPT wilayah
perolehan suara.
(2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan
oleh
Panitia
Pemilihan
dengan
ketentuan:
a. secara acak tanpa membuka surat suara; dan
b. setelahnya, atas surat suara dimaksud
dilakukan :
1. coblosan berulang-ulang untuk menandai
bahwa surat suara hasil pengurangan
dimaksud menjadi bagian dari surat suara
yang rusak atau keliru coblos;
2. penyimpanan tersendiri.
27. Ketentuan Pasal 90 diubah,
berbunyi sebagai berikut :

sehingga

Pasal

90

Pasal 90
Kegiatan lanjutan setelah pengurangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 89 adalah :
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a. pelaksanaan penghitungan sah tidaknya setiap
lembar surat suara;
b. rekapitulasi perolehan suara tiap Calon di setiap
wilayah perolehan suara;
c. penandatanganan hasil hitung di lembar hitung di
setiap wilayah perolehan suara oleh Panitia
Pemilihan dan Saksi;
d. pemindahan catatan hasil hitung perolehan suara
setiap Calon dari tingkat wilayah perolehan suara
ke lembar hitung tingkat Desa;
e. rekapitulasi perolehan suara dari setiap Calon;
f. penandatanganan rekapitulasi perolehan suara dari
setiap Calon oleh Panitia Pemilihan, Calon
dan/atau koordinator Saksi serta BPD baik pada
lembar rekapitulasi perolehan suara dari setiap
Calon maupun pada berita acara hasil perhitungan
suara yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
28. Ketentuan Pasal 94 diubah,
berbunyi sebagai berikut :

sehingga

Pasal

94

Pasal 94
(1) Dalam hal Calon yang memperoleh suara sah
terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, maka Calon
terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan
suara sah yang lebih luas.
(2) Wilayah perolehan suara sah yang lebih luas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah
jumlah wilayah perolehan suara terbanyak di mana
Calon memperoleh suara sah terbanyak.
(3) Calon yang diperhitungkan memperoleh suara sah
terbanyak sebagaimana pada ayat (2) adalah hanya
bagi Calon yang memperoleh suara sah terbanyak
sama.
29. Ketentuan Pasal 95 dicabut.
30. Ketentuan Pasal 96 dicabut.
31. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 97 diubah,
sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 97
(1) Dalam hal Calon terpilih belum bisa ditetapkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, maka
penetapan Calon terpilih dilakukan berdasarkan
perolehan nilai tertinggi atas materi uji yang
diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten
bagi yang memperoleh suara terbanyak sama.
(2) Penyelenggaraan uji sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) akan ditentukan sepenuhnya oleh Panitia
Pemilihan Kabupaten.
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(3) Hasil perolehan nilai tertinggi dari penyelenggaraan
uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dipergunakan sebagai penetapan akhir yang
bersifat mengikat tanpa dapat diganggu gugat.
32. Ketentuan Pasal 101 diubah, sehingga Pasal 101
berbunyi sebagai berikut :
(1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pilkades,
Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten
menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu
sampai dengan pengesahan calon Kades terpilih,
terhitung sejak diterimanya penyampaian hasil
pemilihan dari BPD yang ditujukan kepada Bupati
melalui Camat.
(2) Waktu pengesahan calon Kades terpilih mengacu
pada tahapan Pilkades serentak yang disusun oleh
Panitia Pemilihan Kabupaten.
(3) Penyelesaian
perselisihan
hasil
Pilkades
diselesaikan lebih awal oleh Panitia Pengawas
dengan aktif melakukan fasilitasi dan/atau mediasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
(4) Penyelesaian lanjutan perselisihan hasil Pilkades
oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dilakukan
dengan memperhatikan hasil penyelesaian awal
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan laporan
Panitia Pengawas kepada Bupati.
(5) Paling lama 30 (tiga puluh hari) setelah
penyelesaian perselisihan hasil Pilkades, maka
calon Kepala Desa terpilih disahkan oleh Bupati
menjadi Kepala Desa melalui keputusan Bupati.
33. Ketentuan ayat (2) Pasal 105 diubah, sehingga Pasal
105 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 105
(1) Pilkades Antar Waktu adalah Pilkades yang
dilaksanakan sehubungan dengan adanya Kepala
Desa yang diberhentikan oleh Bupati dengan sisa
masa jabatan masih lebih dari 1 (satu) tahun.
(2) Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat disebabkan karena :
a. meninggal dunia;
b. berhenti atas permintaan sendiri;
c. 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;
d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala
Desa;
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e. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala
Desa; dan/atau
g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(3) Sebelum dilaksanakannya Pilkades Antar Waktu,
Bupati telah menunjuk dan mengangkat Pegawai
Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten
sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya
Kepala Desa yang baru.
(4) Pilkades antar waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), dilakukan melalui musyawarah Desa yang
diselenggarakan
khusus
untuk
pelaksanaan
Pilkades Antar Waktu.
(5) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan
sejak Kepala Desa diberhentikan.
(6) Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(4),
melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa sampai
habis
masa
jabatan
Kepala
Desa
yang
diberhentikan.
34. Ketentuan Pasal 107 diubah, sehingga Pasal 107
berbunyi sebagai berikut :
Pasal 107
(1) Jumlah dan unsur peserta musyawarah Desa
dibahas dan disepakati bersama BPD dan
pemerintah Desa dengan dapat mempertimbangkan
daftar nominatif peserta musyawarah Desa usulan
panitia
Pilkades
antar
waktu,
dengan
memperhatikan
jumlah
penduduk
yang
mempunyai hak pilih sebagai berikut :
a. sampai dengan 4.000 (empat ribu) hak pilih,
ditetapkan berjumlah 100 (seratus) orang
ditambah maksimal 25 (dua puluh lima) orang;
b. sampai dengan 7.000 (tujuh ribu) hak pilih,
ditetapkan berjumlah 100 (seratus) orang
ditambah maksimal 50 (lima puluh) orang;
c. lebih dari 7.000 (tujuh ribu) hak pilih,
ditetapkan berjumlah 100 (seratus) orang
ditambah maksimal 75 (tujuh puluh lima)
orang.
(2) Hasil pembahasan dan penyepakatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan
keputusan BPD.
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(3) Peserta musyawarah Desa dilarang hadir dengan
membawa benda dan/atau barang apapun yang
bukan
peruntukannya
dalam
mendukung
kelancaran dan tertib musyawarah Desa termasuk
dilarang mengajak atau mengikutsertakan pihak
lain.
35. Ketentuan Pasal 108 diubah, sehingga Pasal 108
berbunyi sebagai berikut :
Pasal 108
(1) Pembentukan Panitia Pilkades Antar Waktu oleh
BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima
belas)
hari
terhitung
sejak
Kepala
Desa
diberhentikan.
(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dikecualikan atas dasar pertimbangan situasi
keamanan dan ketertiban wilayah.
(3) Panitia Pilkades Antar Waktu terdiri atas perangkat
Desa dan unsur masyarakat selain BPD, berjumlah
ganjil dengan struktur seorang Ketua, seorang
Wakil Ketua, seorang Sekretaris, dan seorang
Bendahara, serta sejumlah anggota dengan
memperhatikan
jumlah
penduduk
yang
mempunyai hak pilih sebagai berikut :
a. sampai dengan 4.000 (empat ribu) hak pilih,
berjumlah 3 (tiga) orang anggota;
b. sampai dengan 7.000 (tujuh ribu) hak pilih,
berjumlah 5 (lima) orang anggota;
c. lebih dari 7.000 (tujuh ribu) hak pilih,
berjumlah 7 (tujuh) orang anggota.
(4) Untuk terselenggaranya musyawarah Desa yang
tertib, aman dan lancar maka Panitia Pilkades
Antar Waktu menyusun tata tertib musyawarah
Desa untuk mendapatkan persetujuan BPD.
36. Ketentuan Pasal 110 diubah, sehingga Pasal 110
berbunyi sebagai berikut :
Pasal 110
(1) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala
Desa Antar Waktu oleh Panitia Pilkades Antar
Waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
(2) Syarat dan ketentuan wajib Bakal Calon Kepala
Desa Antar Waktu sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalam Pasal 22.
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(3) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi
Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu dan
klarifikasi atas keabsahan administrasi pencalonan
pada instansi yang berwenang yang dilengkapi
dengan surat keterangan dari yang berwenang
dilakukan oleh Panitia Pilkades Antar Waktu dalam
jangka waktu 7 (tujuh) hari.
(4) Penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh
Panitia Pilkades Antar Waktu paling sedikit 2 (dua)
orang dan paling banyak 3 (tiga) orang yang
dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk
ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Antar Waktu
yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
(5) Dalam hal Penetapan Calon Kepala Desa Antar
Waktu kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan
memperpanjang waktu pendaftaran selama 7
(tujuh) hari.
(6) Dalam hal Penetapan Calon Kepala Desa Antar
Waktu tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah
perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (5), BPD menunda pelaksanaan musyawarah
Desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu
yang ditetapkan oleh BPD.
(7) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6),
dituangkan dalam Keputusan BPD dan dilaporkan
kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga)
hari setelah diterbitkannya Keputusan BPD.
(8) Apabila penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu
lebih dari 3 (tiga) orang maka Panitia Pilkades
Antar Waktu melakukan seleksi tambahan.
(9) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) menggunakan kriteria sebagaimana
dimaksud pada Pasal 41.
(10) Apabila setelah seleksi tambahan penetapan Calon
Kepala Desa Antar Waktu masih lebih dari 3 (tiga)
orang maka dilakukan seleksi tambahan lanjutan
dan lanjutan kedua sebagaimana dimaksud pada
Pasal 41a, Pasal 42 dan Pasal 44.
37. Ketentuan ayat (2) Pasal 118 diubah, sehingga Pasal
118 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 118
(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;
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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; atau
g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam
dengan 5 (lima) pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada
Bupati melalui Camat atau sebutan lain.
(4) Pemberhentian
Kepala
Desa
sebagaimana
dimaksud pada ayat (3,) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.
Pasal II
Peraturan Bupati
diundangkan.

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

Agar
setiap
orang
mengetahui,
memerintahkan
pengundangan
Peraturan
Bupati
ini
dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.
Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 10 Juni 2019
BUPATI LUMAJANG
ttd.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 10 Juni 2019

H. THORIQUL HAQ, M.ML

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
Pembina Tk 1
NIP. 19690507 198903 1 004
BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019 NOMOR 49
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMAJANG NOMOR 23 TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LUMAJANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN
KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 15 TAHUN 2018
I.

UMUM
Penyelenggaraan Pilkades senantiasa harus dicermati agar
pelaksanaannya berjalan dengan aman, lancar, langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur dan adil.
Walaupun Pilkades sebagai kegiatan yang sudah pernah
dilaksanakan dan mungkin sudah berulang kali, tetapi dalam faktanya
masih saja dijumpai adanya keluhan sampai terkadang ketidakpuasan
atas penyelenggaraan yang dapat berujung pada proses hukum maupun
tindakan anarkis.
Pilkades saat ini diformat dengan 2 model, ada pilkades serentak
dan ada pula pilkades antar waktu. Pelaksanaan Pilkades serentak dilatar
belakangi adanya kekosongan jabatan kepala desa akibat adanya kepala
desa yang mencapai akhir masa jabatan dan/atau adanya kepala desa
yang diberhentikan sebelum mencapai akhir masa jabatan tetapi sisa masa
jabatannya kurang dari 1 tahun. Apabila terdapat kekosongan jabatan
kepala desa akibat adanya kepala desa yang diberhentikan dengan sisa
masa jabatan lebih dari 1 tahun maka pilkadesnya diformat dengan model
pilkades antar waktu dimana pemilihannya dilaksanakan melalui
musyawarah desa dan masa jabatan calon kepala desa terpilih adalah
melanjutkan sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan.
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Dalam hal terdapat sisa masa jabatan tepat terhitung 1 tahun
kiranya akan lebih tepat mengikuti pilkades serentak karena sisa masa
jabatan 1 tahun sejak pemberhentian, cenderung tidak lagi utuh 1 tahun
karena proses untuk melahirkan kepala desa baru sekalipun melalui
musyawarah desa yang diselenggarakan khusus untuk pilkades antar
waktu ternyata dapat membutuhkan waktu sampai dengan 6 bulan
sebagaimana amanat pasal 45 Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun
2014.
Tuntutan Pilkades yang semakin berkualitas seiring dengan
harapan lahirnya sosok Kepala Desa yang dianggap baik bahkan “ideal”
menjadi hal yang sering dibicarakan untuk terealisasi, termasuk
pelaksanaan Pilkades serentak maupun pilkades antar waktu yang
bernafaskan ketentuan baru.
Oleh karena itu, kebijakan Pilkades serentak salah satunya
dimaksudkan untuk memberikan ruang terciptanya Pilkades yang semakin
berkualitas terhindar dari hal negatif dalam pelaksanannya.
Bahwa dengan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala
Desa, 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 dan Putusan
Mahkamah Agung Nomor : 128/PUU-XII/2015 tentang pengujian Undang –
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka mengharuskan
penyesuaian Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pemilihan Kepala Desa. Dalam Peraturan Bupati dimaksud terdapat
beberapa Pasal yang harus disesuaikan salah satunya terkait dengan
domisili, interval waktu pemilihan, tata cara melaksanakan musyawarah
desa dan beberapa hal lainnya.
Tujuan dari disusunnya Raperbup ini adalah untuk memberikan
pedoman dan kepastian hukum dalam proses pedoman pemilihan kepala
desa. Sasaran dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah agar dalam
pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lumajang berjalan
sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat berjalan aman, tertib
dan terkendali.
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II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
Pasal 1
Cukup Jelas
Angka 2
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (1a)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Setelah berakhirnya Pilkades serentak melalui
Pilkades serentak gelombang ketiga tahun 2019 maka
penyelenggaraan Pilkades serentak berikutnya adalah :
a. Dilaksanakan di tahun 2021 untuk desa-desa yang
sebelumnya telah berpilkades serentak di tahun
2015
b. Dilaksanakan di tahun 2023 untuk desa-desa yang
sebelumnya telah berpilkades serentak di tahun
2017
c. Dilaksanakan di tahun 2025 untuk desa-desa yang
sebelumnya telah berpilkades serentak di tahun
2019
Demikian seterusnya.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Kepala Desa baru adalah kepala desa hasil pilkades
serentak.
Angka 3
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
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Ayat (2)
Cukup jelas
Angka 4
Pasal 15
Cukup jelas
Angka 5
Pasal 21
Cukup jelas
Angka 6
Pasal 22
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 f.1.
Cukup jelas
Huruf f.2.
Yang dimaksud secara de facto dan de jure adalah
calon kades terpilih terhitung sejak ditetapkan sebagai
calon
terpilih,
yang
bersangkutan
harus
berdomisili/menetap dan tercatat secara administrasi
kependudukan di desa pencalonan. Selanjutnya bagi
calon kepala desa terpilih yang berasal dari luar desa
pencalonan, maksimal dalam jangka waktu 3 (tiga)
bulan harus secara nyata berdomisili/menetap dan
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tercatat secara administrasi kependudukan di desa
pencalonan.
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas
Huruf l
Cukup jelas
Angka 7
Pasal 23
Huruf a.
Surat keterangan dari pejabat yang berwenang adalah
pejabat
instansi
kependudukan
tingkat
Kabupaten/Kota dan/atau instansi kependudukan
lain yang sesuai ketentuan perundang-undangan
dimana surat keterangan dimaksud menerangkan
tentang keabsahan dokumen :
a. Kartu Tanda Penduduk dan legalisirannya
b. Kartu Keluarga dan legalisirannya
c. Akta kelahiran dan legalisirannya
d. Berikut status kewarganegaraan Indonesianya
Permohonan klarifikasi panitia pemilihan terhadap
keabsahan dokumen surat keterangan ini dilakukan
secara tertulis dan diikuti dengan komunikasi
langsung dengan pejabat di instansi pendudukan yang
bersangkutan dan hasilnya diberita acarakan.
Permohonan klarifikasi yang dilakukan oleh panitia
pemilihan secara tertulis sebagaimana tersebut di atas
hendaknya
juga
menginformasikan
tanggal
pendaftaran yang bersangkutan dalam Pilkades.
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Huruf b.
Angka 1
Cukup Jelas
Angka 2
Cukup Jelas
Angka 3
Cukup Jelas
Angka 4
Cukup Jelas
Angka 5
surat pernyataan sanggup dan bersedia
bertempat tinggal / berdomisili di Desa
pencalonan apabila terpilih menjadi Kepala
Desa, khusus bagi calon Kades yang berasal
dari luar desa pencalonan wajib disaksikan
oleh 2 (dua) orang anggota keluarga yang
berdomisili di Desa pencalonan di atas kertas
segel atau bermeterai cukup.
Anggota keluarga yang dimaksud adalah
keluarga luas yang ditarik atas dasar garis
keturunan di atas keluarga aslinya. Keluarga
luas meliputi hubungan antara paman, bibi,
keluarga kakek, dan keluarga nenek.
Angka 6
Cukup Jelas
Angka 7
Cukup Jelas
Angka 8
Cukup Jelas
Angka 9
Cukup Jelas
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Huruf c.
Surat keterangan dari pejabat yang berwenang adalah
pejabat
dari
instansi
pendidikan
tingkat
Kabupaten/Kota dan/atau instansi pendidikan lain
yang sesuai ketentuan perundang-undangan, dimana
surat keterangan dimaksud menerangkan tentang :
1. keabsahan dokumen Ijazah / STTB;
2. legalisirannya; dan
3. menegaskan
kesederajatannya
baik
untuk
tingkatan menengah pertama maupun dasar.
Permohonan klarifikasi panitia pemilihan terhadap
keabsahan dokumen surat keterangan ini dilakukan
secara tertulis, diikuti dengan komunikasi langsung
dengan pejabat di instansi pendidikan yang
bersangkutan dan hasilnya diberita acarakan.
Ijazah atau STTB adalah surat pernyataan resmi dan
sah yang berlaku secara nasional dan menyatakan
bahwa seorang peserta didik telah lulus ujian sekolah
dan lulus ujian nasional.
Legalisir oleh pejabat yang berwenang adalah
pengesahan fotokopi ijazah / STTB, surat keterangan
pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah /
STTB dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang
mengeluarkan ijazah / STTB yang bersangkutan dan
oleh kepala dinas yang membidangi pendidikan atau
kepala kantor kementerian agama di kabupaten yang
bersangkutan.
Legalisasi ijazah/STTB dapat mempedomani hal-hal
sebagai berikut :
1. a. fotokopi ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh
kepala
satuan
pendidikan/sekolah
yang
mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan
dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala
Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
b. fotokopi surat keterangan pengganti yang
berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB
yang
dilegalisasi
oleh
kepala
satuan
pendidikan/sekolah
yang
mengeluarkan
ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala
Dinas
Pendidikan
atau
Kepala
Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota; atau
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c. fotokopi
surat
keterangan
berpendidikan
sederajat SLTP yang dibuktikan dengan
fotokopi Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh
Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor
Kementerian
Agama
Kabupaten/Kota
di
wilayah sekolah tersebut berada.
2. Apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup,
pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat
keterangan pengganti yang berpenghargaan sama
dengan ijazah/STTB dilegalisasi oleh Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat
sekolah dimaksud pernah berdiri;
3. Apabila ijazah/STTB yang bersangkutan karena
sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau
hilang/musnah,
yang
bersangkutan
wajib
menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti
yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB
yang
dilegalisasi
oleh
kepala
satuan
pendidikan/sekolah
yang
mengeluarkan
ijazah/STTB yang bersangkutan;
4. Apabila ijazah/STTB yang bersangkutan karena
sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau
hilang/musnah, sedangkan sekolah tempat yang
bersangkutan bersekolah tidak beroperasi lagi atau
berganti nama atau telah bergabung dengan
sekolah lain dengan nama sekolah baru, yang
bersangkutan wajib menyertakan fotokopi surat
keterangan pengganti yang berpenghargaan sama
dengan ijazah/STTB yang dikeluarkan dan
dilegalisasi
oleh
Kepala
Dinas
Pendidikan
Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian
Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud
pernah berdiri;
5. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh
dari sekolah Indonesia di luar negeri dilakukan
oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau
Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar
dan Menengah Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;
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6. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh
dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah
internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang
bersangkutan
dan/atau
Direktur
Jenderal
Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Pengesahan fotokopi dokumen penyetaraan atas
ijazah/ sertifikat/ diploma yang diperoleh dari
sekolah dari negara lain dilakukan oleh Direktur
Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan
Menengah,
Kementerian
Pendidikan
dan
Kebudayaan;
8. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB dari satuan
pendidikan yang terakreditasi, sertifikat, dan surat
keterangan lain yang menerangkan kelulusan dari
satuan pendidikan atau program pendidikan yang
diakui sama dengan kelulusan satuan pendidikan
jenjang kategori ini adalah surat keterangan lain
yang menerangkan bahwa seseorang diangkat
sebagai guru atau dosen berdasarkan keahliannya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dilakukan oleh kepala sekolah yang
bersangkutan atau Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian
Agama Kabupaten/Kota;
9. Kepala satuan pendidikan/sekolah atau Kepala
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala
Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
bertanggung jawab dan menjamin bahwa penerima
surat keterangan pengganti yang berpenghargaan
sama dengan ijazah/STTB, pernah menerima
ijazah/STTB
yang
berasal
dari
satuan
pendidikan/sekolah yang bersangkutan.
Huruf d.
Permohonan klarifikasi persyaratan ini dilakukan oleh
panitia pemilihan secara tertulis, diikuti dengan
komunikasi langsung dengan pejabat di Pengadilan
Negeri setempat dan hasilnya diberita acarakan.
Permohonan klarifikasi secara tertulis sebagaimana
tersebut di atas hendaknya melampirkan pula surat
pernyataan
yang
bersangkutan
sebagaimana
dimaksud dalam pasal 23 huruf b., sehingga melalui
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angka 6, angka 7. dan angka 8. pernyataan yang
bersangkutan akan lebih mensinkronkan pelaksanaan
klarifikasi.
Huruf e.
Permohonan klarifikasi persyaratan ini dilakukan oleh
panitia pemilihan secara tertulis, diikuti dengan
komunikasi
langsung
dengan
Camat
yang
bersangkutan dan hasilnya diberita acarakan.
Permohonan klarifikasi secara tertulis sebagaimana
tersebut di atas hendaknya juga melampirkan surat
pernyataan
yang
bersangkutan
sebagaimana
dimaksud dalam pasal 23 huruf b. sehingga melalui
angka 9. pernyataan yang bersangkutan akan lebih
mensinkronkan pelaksanaan klarifikasi.
Camat
dalam
menerbitkan
surat
keterangan
hendaknya
tetap
menyebutkan
adanya
surat
pernyataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23
huruf b. khususnya angka 9.
Huruf f.
Permohonan klarifikasi persyaratan ini dilakukan oleh
panitia pemilihan secara tertulis dengan diikuti
komunikasi langsung dengan pejabat dari Rumah
Sakit Umum Daerah “dr. Haryoto” Kab. Lumajang,
hasilnya diberita acarakan.
Huruf g.
Pas foto 5 (lima) lembar dapat dipergunakan untuk
ditempelkan di :
1. Formulir pendaftaran;
2. berita acara penetapan calon yang berhak dipilih,
dimana berita acara dimaksud dibuat dalam
rangkap 4 (empat) dan terinci untuk :
a. 1 (satu) untuk arsip panitia pemilihan;
b. 1 (satu) untuk dikirim ke panitia pengawas;
c. 2 (dua) untuk dikirim ke panitia pemilihan
kabupaten, 1 (satu) lembar untuk ditempelkan
di design surat suara dan 1 (satu) lembar
untuk dokumen panitia pemilihan kabupaten.
Ayat (2)
Cukup jelas
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Angka 8
Pasal 23A
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Angka 9
Pasal 24
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas
ayat (3)
Cukup jelas
Angka 10
Pasal 26
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas
Angka 11
Pasal 30
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas
ayat (3)
Cukup jelas
Angka 12
Pasal 30A
ayat (1)
Cukup jelas
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ayat (2)
Cukup jelas
Angka 13
Pasal 32
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas
ayat (2a)
Cukup jelas
ayat (3)
Cukup jelas
Angka 14
Pasal 33
Cukup jelas
Angka 15
Pasal 40
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas
ayat (3)
Cukup jelas
Angka 16
Pasal 41
Huruf a.
kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan
dan/atau lembaga kemasyarakatan desa, sebagai kriteria
ke-1 memiliki bobot nilai maksimal 12 (dua belas) dengan
Satuan Bobot Nilai (SBN) ditentukan sebagai berikut :
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No

Pengalaman
bekerja (th)

SBN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

<1
<2
<3
<4
<5
<6
<7
<8
<9
< 10
< 11
< 12
< 13
≥13

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12

pada prinsipnya lembaga pemerintahan atau "Civilizated
Organization" sebagai lembaga negara yang dibuat oleh
negara, dari negara, dan untuk negara serta bertujuan
untuk membangun negara itu sendiri.
oleh karena itu apabila pernah bekerja di lembaga
pemerintahan sektor apapun (birokrasi, pendidikan,
kesehatan, keuangan, perencanaan, keamanan, ketertiban
dan
sebagainya)
dianggap
lebih
berpengalaman
dibandingkan yang tidak pernah bekerja di lembaga
pemerintahan.
sedangkan yang dimaksud lembaga kemasyarakatan desa
adalah lembaga yang dibentuk di desa seperti RT, RW, PKK,
LKMD, Karang Taruna dan lembaga pemberdayaan
masyarakat atau yang disebut dengan nama lain.
“pernah bekerja” tidak merujuk kepada status maupun hal
lain misalnya sudah diangkat atau belum diangkat, aktif
atau purna maupun sudah diberhentikan, sipil atau militer,
termasuk lama tidaknya bekerja.
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Huruf b.
kriteria tingkat pendidikan sebagai kriteria ke-2 memiliki
bobot nilai paling tinggi 25 (dua puluh lima)
tingkat pendidikan akan ditentukan mulai dari tingkat
dasar, menengah sampai tinggi sehingga keberadaan ijazah
disetiap tingkatan akan diberi satuan bobot nilai, sebagai
berikut :
1. sekolah dasar atau sebutan lain dan/atau sederajat,
satuan bobot nilainya adalah 5 (lima);
2. sekolah menengah pertama atau sebutan lain dan/atau
sederajat, satuan bobot nilainya adalah 5 (lima);
3. sekolah menengah atas atau sebutan lain dan/atau
sederajat, satuan bobot nilainya adalah 5 (lima);
4. sarjana muda atau sebutan lain dan/atau sederajat,
satuan bobot nilainya adalah 5 (lima) baik untuk diploma
I, diploma II, diploma III ataupun diploma IV maupun
gabungan diantaranya
5. sarjana atau sebutan lain dan/atau sederajat, satuan
bobot nilainya adalah 5 (lima) baik untuk strata I, strata
II ataupun strata III maupun gabungan diantaranya.
Huruf c.
kriteria usia sebagai kriteria ke-3 memiliki bobot nilai paling tinggi
25 (dua puluh lima)
pada prinsipnya ditentukan bahwa semakin tua, semakin tinggi
bobot nilainya. Oleh karena itu, dengan batasan bobot nilai
tertinggi
adalah
25
(dua
puluh
lima)
maka
dengan
mempertimbangkan usia termuda seorang calon adalah 25 (dua
puluh lima) tahun maka satuan bobot nilai (SBN) lebih lanjut
ditentukan sebagai berikut :
Adapun penentuan batas usia adalah didasarkan pada tanggal
pendaftaran yang bersangkutan, sebagaimana tanggal yang tertera
pada formulir tanda bukti pendaftaran bakal calon.
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Huruf d.
uji kompetensi sebagai kriteria ke-4 memiliki bobot nilai paling
tinggi 25 (dua puluh lima)
pelaksanaan uji kompetensi dengan batasan bobot nilai paling
tinggi 25 (dua puluh lima) dari 5 (lima) materi uji sehingga tiap
materi uji nantinya memiliki satuan bobot nilai masing-masing
paling tinggi 5 (lima).
Hasil rekapitulasi pemberian bobot nilai dari 4 (empat) kriteria di atas
dapat dituangkan dalam tabel penilaian sebagai berikut :
No

Usi
a
(th)

SBN

No

Usia
(th)

SBN

1

10

<
35

10

19

< 44

19

< 27

2

11

<
36

11

20

< 45

20

3

< 28

3

12

<
37

12

21

< 46

21

4

< 29

4

13

<
38

13

22

< 47

22

5

< 30

5

14

<
39

14

23

< 48

23

6

< 31

6

15

<
40

15

24

< 49

24

7

< 32

7

16

<
41

16

25

≥ 49

25

8

< 33

8

17

<
42

17

9

< 34

9

18

<
43

18

No

usia
(th)

SBN

1

< 26

2
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No

Nama
Bakal
Calon

Kriteria
Ke1

Ke-2
SD

SMP

1
2
3
4
5
6
dst

Angka 17
Pasal 44
Cukup Jelas
Angka 18
Pasal 52
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Angka 19
Pasal 62
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (2a)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

SMA

Diploma

Sarjana

Ke3

Ke4

Jml

42

Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Angka 20
Pasal 63
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Angka 21
Pasal 69
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Penetapan wilayah perolehan suara didasarkan data
pemilihan terakhir di wilayah Kabupaten Lumajang
ditambah 10% (sepuluh persen)
Ayat (6)
Cukup jelas
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Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Angka 22
Pasal 70
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Angka 23
Pasal 74
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Angka 24
Pasal 80
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

44

Ayat (3)
Cukup jelas
Angka 25
Pasal 88
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Angka 26
Pasal 89
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Angka 27
Pasal 90
Cukup Jelas
Angka 28
Pasal 94
Cukup jelas
Angka 29
Cukup Jelas
Angka 30
Cukup Jelas
Angka 31
Pasal 97
Ayat (1)
Cukup Jelas
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Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Angka 32
Pasal 101
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Angka 33
Pasal 105
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
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Ayat (6)
Cukup jelas
Angka 34
Pasal 107
Ayat (1)
Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih didasarkan
pada data pemilihan terakhir.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Angka 35
Pasal 108
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Jumlah penduduk yang terakhir yang mempunyai hak
pilih didasarkan pada data pemilihan terakhir.
Ayat (4)
Cukup Jelas
Angka 36
Pasal 110
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
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Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup Jelas
Ayat (8)
Cukup Jelas
Ayat (9)
Cukup Jelas
Ayat (10)
Cukup Jelas
Angka 37
Pasal 118
Ayat (1)
Cukup
Ayat (2)
Cukup
Ayat (3)
Cukup
Ayat (4)
Cukup

Jelas
Jelas
jelas
Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 13
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI LUMAJANG NOMOR 23 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK
PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN
PEMILIHAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 15 TAHUN 2018
1. CONTOH SURAT SUARA
A. Untuk 2 Calon
SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA...
KECAMATAN ...
HARI ... TANGGAL ... 2019

Ketua
Panitia Pemilihan
Kepala Desa

KODE WILAYAH
PEROLEHAN SUARA

A

(..............................)

1

2

NAMA

NAMA

B. Untuk 3 Calon
SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA...
KECAMATAN ...
HARI ... TANGGAL ... 2019

Ketua
Panitia Pemilihan Kepala Desa

KODE WILAYAH
PEROLEHAN SUARA

(..............................)

A

1

2

3

NAMA

NAMA

NAMA
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C. Untuk 4 Calon
SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA...
KECAMATAN ...
HARI ... TANGGAL ... 2019
Ketua
Panitia Pemilihan Kepala Desa

KODE WILAYAH
PEROLEHAN SUARA

A

(..............................)

1

2

3

4

NAMA

NAMA

NAMA

NAMA

D. Untuk 5 Calon
SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA...
KECAMATAN ...
HARI ... TANGGAL ... 2019
Ketua
Panitia Pemilihan Kepala Desa

KODE WILAYAH
PEROLEHAN SUARA

(..............................)

A

1

2

3

4

5

NAMA

NAMA

NAMA

NAMA

NAMA

2. JENIS DAN UKURAN KERTAS UNTUK SURAT SUARA
1. Jenis Kertas

: HVS

2. Berat kertas

: 80 gram

3. Ukuran kertas

: a. 2 calon : P=13,5 cm ; L=21,5 cm ; Jarak antar calon=1 cm

untuk

b. 3 calon : P=20 cm ; L=21,5 cm ; Jarak antar calon=1 cm
c. 4 calon : P=26,5 cm ; L=21,5 cm ; jarak antar calon=1 cm
d. 5 calon : P=33 cm ; L=21,5 cm ; jarak antar calon=1 cm

4. Ukuran foto
pada surat suara

: a. Nama

: P=5,5 cm ; L=2 cm

b. Foto

: P=5,5 cm ; L=4 cm

c. No. Urut : P=5,5 cm ; L=2 cm
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3. CONTOH SURAT UNDANGAN PILKADES
A. Contoh surat undangan
Hanya
Untuk pemilih

PANITIA PILKADES .......(2)........... KEC. .......(3)...........
TAHUN ...(4)...
Alamat sekretariat : ..............(5)....................................

Wilayah
Perolehan suara
(1)

SURAT UNDANGAN WILAYAH PEROLEHAN SUARA ...............(6)..................
Nomor : ...(7)... /...(8)... / ...(9)...
Perihal
Kepada
Yth.

: Pilkades
: Bpk./Ibu/Sdr. .................(10)........................
No. Urut DPT

(11)

di
..............(12).............
Mohon dengan hormat kehadiran Bpk./Ibu/Sdr. untuk datang menggunakan hak pilihnya di TPS
dalam Pilkades ...........(13).............. Kec. ...........(14)............. besuk pada :
Hari
: .....(15).....
Tanggal : .....(16).....
Jam
: 08.00 s/d 14.00 WIB
Tempat
: .....(17).....
Catatan : 1. Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat
suara dengan alat coblos yang disediakan panitia pilkades
2. Mencoblos tidak dapat diwakilkan dengan alasan apapun dan bersifat langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Undangan harus dibawa dan diserahkan ke petugas / panitia pilkades di pintu
masuk untuk ditukar dengan surat suara
Demikian atas kehadiran serta penggunaan hak pilihnya dengan baik dan benar disampaikan terima
kasih.
............(18).........., ......(19)......
Ketua panitia pilkades
Cap dan ttd
___________
 potong disini
Hanya
Untuk petugas

TANDA TERIMA

Telah
menerima
surat
undangan
yang
ditujukan
kepada
Bpk./Ibu/Sdr.
..............(20)............... untuk hadir dalam penggunaan hak pilih di TPS pada pilkades hari
.........(21)........... tanggal .....(22)...... dari jam 08.00 s/d/ 14.00 WIB bertempat di
.......(23).............
Kode wilayah
.......(25)........, .......(26).......
perolehan suara :
No. DPT Wilayah
(24)
Perolehan Suara :
penerima

(28)

Cat. : .............(27)...............

ttd & nama terang

51

Petunjuk Pengisian surat undangan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)

(28)

Cetak kode Wilayah perolehan suara dengan huruf alfabet kapital mulai A, B, dst. s/d
Wilayah perolehan suara terakhir.
Cetak nama desa
Cetak nama Kecamatan
Cetak tahun
Cetak alamat sekretariat panitia pilkades
Cetak kode wilayah perolehan suara
Cetak nomor urut kode desa sesuai Permendagri No 39/2015 tanggal 2 Pebruari 2015
Cetak nomor urut kode wilayah perolehan suara
Cetak tahun pelaksanaan pilkades
Isi atau tulis nama pemilih sesuai DPT
Isi atau tulis nomor urut pemilih sebagaimana nomor urut di DPT
Cetak Wilayah Perolehan Suara
Cetak nama desa
Cetak nama Kecamatan
Cetak nama hari H (Senin/Selasa/Rabu/Kamis/Jumat/Sabtu/Minggu) Pilkades
Cetak tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan sesuai hari H Pilkades
Cetak nama tempat keberadaan TPS (Cetak nama tempat coblosan)
Cetak nama desa
Cetak tanggal, bulan dan tahun penandatanganan undangan
Isi atau tulis nama pemilih sesuai DPT
Cetak nama hari H (Senin/Selasa/Rabu/Kamis/Jumat/Sabtu/Minggu) Pilkades
Cetak tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan sesuai hari H Pilkades
Cetak nama tempat keberadaan TPS (Cetak nama tempat coblosan)
Isi atau tulis nomor urut pemilih sebagaimana nomor urut di DPT
Cetak nama desa
Cetak tanggal, bulan dan tahun penandatanganan undangan
Tidak harus diisi, tetapi dapat dipakai untuk misalnya mencatat apa hubungan
penerima surat undangan terkait dengan nama tujuan undangan (apakah anak, istri,
suami, kakek, nenek, kakak, adik, tetangga, dll)
Cetak kode Wilayah perolehan suara dengan huruf alfabet kapital mulai A, B, dst. s/d
Wilayah perolehan suara terakhir.

BUPATI LUMAJANG
ttd.
H. THORIQUL HAQ, M.ML

