
 

 

 

 

BUPATI GORONTALO UTARA 

PROVINSI GORONTALO 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA  

NOMOR 11 TAHUN 2017 

TENTANG 

PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI GORONTALO UTARA, 

 

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2)  

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 3 

ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 

Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu 

membentuk Peraturan Daerah tentang Pemilihan, 

pengangkatan, dan pemberhentian anggota Badan 

Permusyawaratan Desa. 
 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi 

Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4687); 

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 diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik 
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Indonesia 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 

tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5717); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 

Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa 

(Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2017 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo 

Utara Nomor 222); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 

Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran 

Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2017 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara 

Nomor 223); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 
 

dan 
 

BUPATI GORONTALO UTARA 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN, 

PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara. 

2. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah 

Kabupaten Gorontalo Utara. 

5. 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. 

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah 

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah 

dan ditetapkan secara demokratis.  

8. Dusun atau kewilayahan, yang selanjutnya disebut Dusun adalah bagian 

wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan 

Pemerintahan Desa. 

9. Pemilihan BPD, yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan 

kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih anggota BPD. 

10. Wilayah Pemilihan adalah Dusun atau gabungan Dusun tertentu dalam 

Desa yang telah ditetapkan memiliki wakil tertentu dalam keanggotaan 

BPD. 

11. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar 

pemilih yang bersumber dari daftar pemilih tetap Pemilihan Kepala Desa, 

Pemilihan Kepala Daerah atau Pemilihan Umum paling terakhir yang 

telah dimutakhirkan dan divalidasi oleh panitia Pemilihan sesuai data 

penduduk Desa di setiap Wilayah Pemilihan. 
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12. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang sudah 

diperbaiki dan telah ditambahkan daftar pemilih tambahan.  

13. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas 

resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi 

berwenang. 

14. Hari adalah hari kerja. 

 

BAB II 

ASAS DAN PRINSIP PELAKSANAAN PEMILIHAN 

 

Pasal 2 

Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 

 

BAB III 

PELAKSANAAN PEMILIHAN 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 3 

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan 

wilayah yang dipilih langsung oleh penduduk Desa yang memenuhi syarat 

sebagai pemilih. 

 

Pasal 4 

(1) Anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) 

orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang. 

(2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan 

pada jumlah penduduk Desa bersangkutan, dengan ketentuan:  

a. Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000 (dua ribu) 

jiwa,sebanyak 5 (lima) anggota BPD; 

b. Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000 (dua ribu) sampai 

dengan 4.000 (empat ribu) jiwa, sebanyak 7 (tujuh) anggota BPD; 

c. Desa dengan jumlah penduduk di atas 4.000 (empat ribu) 

jiwa,sebanyak 9 (sembilan) anggota BPD. 
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Bagian Kedua 

Wilayah Pemilihan 

 

 

Pasal 5 

(1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana 

dimaksud pada pasal 3 dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari 

unsur wakil Wilayah Pemilihan dalam Desa. 

(2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

masyarakat Desa dari Wilayah Pemilihan dalam Desa. 

(3) Wilayah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dusun 

atau gabungan Dusun tertentu yang berdekatan dalam Desa yang 

memiliki wakil tertentu dalam keanggotaan BPD. 

(4) Pengelompokan Dusun dalam setiap Wilayah Pemilihan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) diusahakan dengan jumlah Dusun yang 

berimbang. 

(5) Jumlah Wilayah Pemilihan setiap Desa dilakukan dengan ketentuan: 

a. Desa dengan jumlah anggota BPD sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) 

anggota, 2 (dua) Wilayah Pemilihan;  

b. Desa dengan jumlah anggota BPD sebanyak 9 (sembilan) anggota, 

paling sedikit 2 (dua) Wilayah Pemilihan dan paling banyak 3 (tiga) 

Wilayah Pemilihan. 

(6) Pengalokasian jumlah kursi anggota BPD untuk setiap Wilayah 

Pemilihan dilakukan dengan cara: 

a. tahap pertama: 

1. membagi jumlah penduduk di setiap Wilayah Pemilihan yang 

bersangkutan dengan bilangan yang diperoleh dari hasil bagi 

jumlah penduduk suatu Desa dengan jumlah anggota BPD di 

Desa yang bersangkutan.  

2. apabila hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada angka 

1 terdapat angka pecahan, angka pecahan tersebut 

dihilangkan. 

3. bilangan yang diperoleh dari hasil perhitungan sebagaimana 

dimaksud pada angka 1 atau angka 2 untuk setiap Wilayah 

Pemilihan, dialokasikan untuk jumlah kursi di Wilayah 

Pemilihan bersangkutan pada perhitungan tahap pertama. 

b. tahap kedua: 

1. menentukan jumlah sisa kursi yang belum dialokasikan 

dilakukan dengan cara mengurangkan jumlah kursi di Desa 

yang bersangkutan dengan jumlah kursi yang telah 
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dialokasikan di seluruh Wilayah Pemilihan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a angka 1.  

2. menentukan sisa penduduk pada setiap Wilayah Pemilihan 

dilakukan dengan cara mengurangkan jumlah penduduk di 

wilayah Pemilihan bersangkutan dengan bilangan hasil 

perkalian jumlah kursi BPD yang diperoleh wilayah Pemilihan 

yang bersangkutan pada perhitungan tahap pertama dengan 

bilangan hasil bagi jumlah penduduk suatu Desa dengan 

jumlah anggota BPD di Desa yang bersangkutan.  

3. menentukan peringkat sisa penduduk pada setiap Wilayah 

Pemilihan, dimulai dari sisa penduduk terbanyak sampai 

dengan sisa penduduk paling sedikit. 

4. mengalokasikan sisa kursi sebagaimana dimaksud pada angka 

1, dengan cara mengalokasikan satu persatu kepada Wilayah 

Pemilihan yang memiliki sisa penduduk terbanyak pertama, 

kedua, ketiga, dan seterusnya berturut-turut sampai sisa kursi 

terbagi habis.  

(7) Bilangan hasil penjumlahan jumlah kursi tahap pertama sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (6) huruf a angka 3 dengan  jumlah sisa kursi 

perhitungan tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf b 

angka 3  adalah jumlah kursi di Wilayah Pemilihan bersangkutan. 

(8) Penghitungan alokasi kursi tahap kedua sebagaimana dimaksud pada 

ayat (6) huruf b, dilakukan apabila dalam penghitungan alokasi kursi 

tahap pertama masih terdapat kursi yang belum terbagi.  

 

Bagian Ketiga 

Tahapan Pemilihan 

 

Pasal 6 
 

Pemilihan dilaksanakan melalui tahapan: 

a. persiapan : 

b. pencalonan; 

c. pemungutan suara; dan 

d. penetapan. 

 

Pasal 7 

Tahapan Pemilihan dilaksanakan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan 

anggota BPD berakhir. 
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Bagian Keempat 

Persiapan 
 

Paragraf 1 

Umum 

 

Pasal 8 

Persiapan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri 

atas: 

a. pemberitahuan tertulis kepada Bupati dengan tembusan Camat oleh 

Kepala Desa tentang akhir masa jabatan anggota BPD yang disampaikan 

6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan; 

b. pembentukan panitia Pemilihan ditetapkan dalam jangka waktu 10 

(sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan; 

c. perencanaan biaya Pemilihan diajukan oleh panitia Pemilihan kepada 

Kepala Desa dengan tembusan disampaikan kepada Bupati dan Camat 

dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari setelah terbentuknya panitia 

Pemilihan. 

 

Pasal 9 
 

(1) Perencanaan biaya Pemilihan yang diajukan kepada Kepala Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c adalah perencanaan biaya 

Pemilihan yang bersumber dari APBDesa. 

(2) Persetujuan biaya Pemilihan oleh Kepala Desa ditetapkan dalam jangka 

waktu 10 (sepuluh) Hari sejak diajukan oleh panitia Pemilihan. 

 

Paragraf 2 

Panitia Pemilihan 

 

Pasal 10 

(1) Panitia Pemilihan bersifat mandiri dan tidak memihak. 

(2) Panitia Pemilihan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa. 

(3) Panitia Pemilihan dibentuk untuk masa jabatan selama pelaksanaan 

Pemilihan. 

 

Pasal 11 

(1) Pengangkatan panitia Pemilihan oleh Kepala Desa dilaksanakan dengan 

tata cara: 

a. Kepala Desa mengajukan kepada BPD paling sedikit 8 (delapan) dan 

paling banyak 16 (enam belas) orang calon panitia Pemilihan dari 

unsur perangkat Desa dan paling sedikit 10 (sepuluh) dan paling 
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banyak 20 (dua puluh) orang dari unsur masyarakat; 

b. BPD memilih calon panitia Pemilihan yang diajukan Kepala Desa 

sebanyak 5 (lima) orang dari unsur perangkat Desa dan sebanyak 6 

(enam) orang dari unsur masyarakat; 

c. calon panitia Pemilihan yang dipilih oleh BPD disampaikan kepada 

Kepala Desa untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala 

Desa.  

(2) Pengangkatan panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan secara terbuka, jujur, dan objektif. 

(3) Pengajuan dan penyampaian calon panitia Pemilihan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dilaksanakan secara tertulis. 

 

Pasal 12 

(1) Kepengurusan panitia Pemilihanterdiri dari: 

a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; 

b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; 

c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; 

d. 1 (satu) orang wakil sekretaris merangkap anggota; 

e. 1 (satu) orang bendahara merangkap anggota; 

f. 1 (satu) orang wakil bendahara merangkap anggota; dan 

g. 5 (lima) orang anggota. 

(2) Penempatan anggota panitia Pemilihan pada kepengurusan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh panitia Pemilihan bersangkutan 

yang disahkan dengan surat keputusan Kepala Desa yang ditembuskan 

kepada Camat. 

(3) Pembagian tugas antara anggota panitia Pemilihan ditetapkan oleh 

panitia Pemilihan bersangkutan, melalui Surat Keputusan Panitia 

Pemilihan. 

 

Pasal 13 

(1) Sebelum menjalankan tugas dan kewajiban anggota panitia Pemilihan 

mengucapkan sumpah/janji.  

(2) Sumpah/janji anggota panitia Pemilihan sebagai berikut:  

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan 

memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota panitia Pemilihan 

dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas 

dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan 

cermat demi suksesnya panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa, 
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tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepentingan Daerah dan Desa 

daripada kepentingan pribadi atau golongan”. 

(3) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipandu 

oleh Kepala Desa yang didampingi rohaniawan. 

 

 

Pasal 14 

(1) Anggota Panitia Pemilihan berhenti karena: 

a. berakhir masa jabatan; 

b. meninggal dunia; 

c. mengundurkan diri; 

d. berhalangan tetap lainnya; atau 

e. diberhentikan dengan tidak hormat. 

(2) Dalam hal anggota panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, diangkat anggota Panitia 

Pemilihan yang baru menggantikan anggota Panitia Pemilihan yang 

berhenti.  

(3) Anggota panitia Pemilihan yang menggantikan anggota Panitia Pemilihan 

yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dan 

ditetapkan oleh Kepala Desa. 

(4) Panitia Pemilihan yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

sesuai unsur panitia Pemilihan yang diganti.  

 

 

 

Pasal 15 
 

(1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas: 

a. menetapkan jadwal tahapan Pemilihan; 

b. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi 

dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan; 

c. merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan kepada Kepala 

Desa; 

d. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih; 

e. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon; 

f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan; 

g. menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan; 

h. menetapkan tata cara pelaksanaan sosialisasi calon; 

i. menetapkan jadwal dan lokasi sosialisasi calon; 

j. melaksanakan sosialisasi calon; 
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k. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat 

pemungutan suara; 

l. melaksanakan pemungutan suara; 

m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan 

mengumumkan hasil Pemilihan; dan 

n. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan kepada 

Kepala Desa.  

(2) Panitia Pemilihan berkewajiban: 

a. memperlakukan calon secara adil dan setara; 

b. melaksanakan semua tahapan Pemilihan secara tepat waktu; 

c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada BPD; 

d. menjaga dan melindungi data, dokumen dan perlengkapan Pemilihan 

yang dalam penguasaannya; 

e. menyerahkan semua data/dokumen dan  perlengkapan Pemilihan 

kepada Kepala Desa setelah masa kerjanya selesai; dan 

f. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur tentang Pemilihan. 

(3) Anggota panitia Pemilihan yang tidak melaksanakan tugas dan kewajiban 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi 

diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf e. 

(4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh 

Kepala Desa berdasarkan usul Panitia Pemilihan. 
 

 

 

Paragraf 3 

Penetapan Pemilih 

 

Pasal 16 
 

(1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih. 

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: 

a. penduduk Desa yang pada Hari pemungutan suara sudah berumur 

17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan 

sebagai pemilih; 

b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; 

c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;  

d. berdomisili di Wilayah Pemilihan bersangkutan; dan 

e. bukan anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik 

Indonesia. 
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Pasal 17 

(1) Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS untuk setiap Wilayah 

Pemilihan. 

(2) Panitia Pemilihan dalam menyusun dan menetapkan DPS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) menggunakan data pemilih yang bersumber dari 

daftar pemilih tetap Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Daerah 

atau Pemilihan Umum paling terakhir yang telah dimutakhirkan dan 

divalidasi oleh panitia Pemilihan sesuai data penduduk Desa di setiap 

Wilayah Pemilihan. 

(3) Pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilakukan karena: 

a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan Hari dan tanggal 

pemungutan suara Pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun; 

b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah 

menikah yang dibuktikan dengan surat nikah atau surat keterangan 

telah menikah dari Kepala Desa; 

c. telah meninggal dunia; 

d. belum terdaftar. 
 

 

Pasal 18 

(1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), diumumkan oleh 

panitia Pemilihan pada tempat yang strategis dan mudah dijangkau 

masyarakat. 

(2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 

14 (empat belas) Hari. 
 

 

Pasal 19 

(1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), 

Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan 

mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya kepada Panitia 

Pemilihan. 

(2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau 

anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi: 

a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia; 

b. pemilih sudah tidak berdomisili di wilayah Pemilihan tersebut; 

c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; 

atau 

d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat 



 12 

sebagai pemilih. 

(3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat (2) dapat diterima, Panitia Pemilihan  segera mengadakan 

perbaikan DPS. 
 

 

Pasal 20 

(1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia 

Pemilihan melalui Kepala Dusun dan/atau disampaikan langsung kepada 

Panitia Pemilihan. 

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih 

tambahan. 

(3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah pengumuman DPS 

sebagaimana dimaskud pada Pasal 18 ayat (1) berakhir. 

 

 

 

Pasal 21 

(1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada 

tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.  

(2) Pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak berakhirnya jangka 

waktu penyusunan daftar pemilih tambahan. 

 

 

Pasal 22 

Panitia Pemilihan menetapkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih 

tambahan menjadi DPT. 

 

 

Pasal 23 

(1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diumumkan di tempat yang 

strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat. 

(2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

selama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak berakhirnya penyusunan daftar 

pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).  

(3) Untuk keperluan informasi tentang DPT pada pemungutan suara di TPS, 

panitia Pemilihan menempelkan salinan DPT pada papan pengumuman di 

TPS. 
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Pasal 24 

(1) Jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT untuk setiap Wilayah 

Pemilihan, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara 

untuk Wilayah Pemilihan bersangkutan.  

(2) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud ayat (1)dicetak sama dengan 

jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT dan ditambah 2,5 % (duakoma 

lima persen) dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT. 

(3) Tambahan surat suara, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan 

sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih 

yang rusak. 

(4) Penggunaan surat suara tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dituangkan dalam berita acara. 

 

 

Pasal 25 

DPT yang sudah disahkan oleh panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali 

ada pemilih yang meninggal dunia, panitia Pemilihan membubuhkan catatan 

dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia". 
 

 

 

Bagian Kelima 

Pencalonan 

Paragraf 1 

Penetapan Wilayah Pemilihan 

 

Pasal 26 

Wilayah Pemilihan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sesuai ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. 

 

 

Paragraf 2 

Pendaftaran Calon 

 

Pasal 27 

(1) Panitia Pemilihan mengumumkan dan membuka pendaftaran calon 

untuk setiap Wilayah Pemilihan selama 14 (empat belas) Hari. 

(2) Pendaftaran calon diumumkan secara luas kepada masyarakat di setiap 

Wilayah Pemilihan. 

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara 

lisan dan tertulis di tempat-tempat umum yang strategis dan mudah 

diakses oleh masyarakat. 
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Pasal 28 

Bakal calon mendaftarkan diri sebagai calon kepada panitia Pemilihan. 

 

 

 

Pasal 29 

(1) Syarat untuk dapat mencalonkan diri menjadi anggota BPD: 

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;  

b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika; 

c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah 

menikah; 

d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau 

sederajat;  

e. bukan sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa, anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik 

Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Tentara Nasional 

Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

f. sehat jasmani dan rohani; 

g. berkelakuan baik; 

h. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana 

kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;  

i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan 

yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;  

j. bertempat tinggal di wilayah Pemilihan berkenaan;  

k. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; dan 

l. tidak pernah berhenti dari jabatan anggota BPD dalam jangka waktu 

6 (enam) tahun sebelumnya. 

(2) Untuk memenuhi syarat calon sebagaiman dimaksud pada ayat (1) Bakal 

calon pada saat mendaftarkan diri sebagai calon, wajib menyerahkan 

persyaratan administrasi,berupa : 

a. surat pernyataan mencalonkan diri sebagai anggota BPD dan 

pernyataan kesediaan akan memenuhi semua ketentuan Pemilihan 

BPD yang dibuat oleh bersangkutan di atas kertas segel atau 

bermaterai cukup;  
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b. foto copy KTP atau surat keterangan sebagai bukti warga negara 

Indonesia dari pejabat berwenang; 

c. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan 

dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 

Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh bersangkutan di atas kertas 

segel atau bermaterai cukup;  

d. foto copy ijazah pendidikan sekolah menengah pertama/sederajat 

atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang dilegalisasi oleh pejabat 

berwenang; 

e. surat pernyataan bukan sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa, 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan 

Perwakilan Daerah Republik Indonesia, atau anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten/Kota, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia yang dibuat oleh bersangkutan di atas 

kertas segel atau bermeterai cukup; 

f. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit 

umum/Puskesmas; 

g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; 

h. surat pernyataan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan 

tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) 

tahun dan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan 

keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap 

yang dibuat oleh bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai 

cukup;  

i. surat pernyataan tidak pernah berhenti dari jabatan anggota BPD 

dalam jangka waktu 6 (enam) tahun sebelumnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf yang dibuat oleh bersangkutan di atas 

kertas segel atau bermaterai cukup; dan 

j. pas foto warna ukuran 3 cm X 4 cm 6 (enam) lembar dan dalam 

bentuk soft copy. 

(3) Bertempat tinggal di wilayah Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) huruf j secara adminsitrasi dibuktikan dengan alamat yang 

bersangkutan yang terdapat pada KTP atau surat keterangan 

kependudukan dari pejabat yang berwenang.  

(4) Pas foto sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf j adalah pas foto 

berlatar belakang putih dan calon memakai kemeja warna putih dan dasi 
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berwarna gelap. 

 

 

Paragraf 3 

Penelitian, Penetapan dan Pengumuman Calon 

 

 

Pasal 30 

Jumlah calon di setiap Wilayah Pemilihan berjumlah paling sedikit lebih dari 1 

(satu) calon dan paling banyak 200% dari jumlah alokasi kursi di setiap 

Wilayah Pemilihan. 

 

Pasal 31 

(1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon 

meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan. 

(2) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan. 

(3) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib 

diproses dan ditindak lanjuti panitia Pemilihan. 

(4) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi klarifikasi, serta 

penetapan nama calon dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) 

Hari. 

 

 

Pasal 32 

(1) Dalam hal jumlah bakal calon setiap Wilayah Pemilihan yang memenuhi 

persyaratan berjumlah paling sedikit lebih dari 1 (satu) calon dari jumlah 

alokasi kursi di setiap Wilayah Pemilihan, panitia Pemilihan menetapkan 

bakal calon menjadi calon.  

(2) Dalam hal jumlah bakal calon setiap Wilayah Pemilihan yang memenuhi 

persyaratan berjumlah lebih 200% dari jumlah alokasi kursi di setiap 

Wilayah Pemilihan, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan 

terhadap bakal calon. 

(3) Panitia Pemilihan dalam melakukan seleksi tambahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) menggunakan kriteria : 

a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan,  

b. tingkat pendidikan; dan 

c. usia;  

(4) Bakal calon yang mengikuti seleksi tambahan melengkapi berkas 

administrasi sesuai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling 

lambat 3 (tiga) hari sejak menerima pemberitahuan dari Panitia Pemilihan 
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tentang tambahan kelengkapan berkas untuk seleksi tambahan. 

(5) Sebanyak 200%  bakal calon dari jumlah alokasi kursi di setiap Wilayah 

Pemilihan yang memperoleh nilai tertinggi dari seleksi tambahan 

ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon.  

(6) Dalam hal masih terdapat lebih dari 1 (satu) bakal calon yang memperoleh 

nilai yang sama yang mempengaruhi penentuan jumlah paling banyak 200% 

calon dari jumlah alokasi kursi di setiap Wilayah Pemilihan, bakal calon 

yang memperoleh nilai yang sama tersebut diseleksi oleh Panitia Pemilihan 

melalui tes wawancara. 

(7) Bakal calon yang memperoleh nilai tertinggi dalam tes wawancara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan 

sebagai calon. 

(8) Hasil perolehan nilai seleksi tambahan setiap bakal calon diberikan 

kepada masing-masing bakal calon dan ditembuskan kepada Camat serta 

wajib dipublikasikan. 

(9) Panitia Pemilihan dilarang melakukan seleksi tambahan menggunakan 

kriteria selain yang ditentukan dalam ayat (3) dan ayat (6). 

(10) Besaran nilai dari masing-masing kriteria sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) memiliki nilai tertinggi yang sama, dan masing-masing kriteria 

memiliki variabel dengan nilai tertentu sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini. 

 

Pasal 33 

(1) Apabila jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan tidak memenuhi 

jumlah paling sedikit lebih dari 1 (satu) calon dari jumlah alokasi kursi di 

setiap Wilayah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, panitia 

Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari untuk 

Wilayah Pemilihan bersangkutan.  

(2) Dalam hal terjadi perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), syarat domisili bakal calon dapat berasal dari Wilayah Pemilihan 

lain dalam Desa. 

(3) Apabila setelah perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap tidak 

memenuhi jumlah paling sedikit lebih dari 1 (satu) calon dari jumlah 

alokasi kursi di setiap Wilayah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 30, panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 2 

(dua) Hari untuk Wilayah Pemilihan bersangkutan. 
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(4) Dalam hal terjadi perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3), syarat pendidikan bakal calon dapat berasal dari tingkat 

pendidikan paling rendah tamat sekolah dasar atau sederajat. 

(5) Apabila bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan 

sebagai calon Anggota BPD maka yang bersangkutan harus membuat dan 

menandatangani surat pernyataan akan melanjutkan pendidikan selama 

4 (empat) tahun apabila terpilih sebagai anggota BPD. 

 
 

Pasal 34 

(1) Penetapan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 disertai dengan 

penentuan urutan nama calon dalam surat suara melalui undian secara 

terbuka oleh panitia Pemilihan. 

(2) Calon yang mendapatkan angka undian terkecil menempati urutan 

pertama dalam surat suara disusul oleh calon lainnya yang mendapatkan 

angka undian terkecil berikutnya secara berurutan.  

 

 

Pasal 35 

Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan 

pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan paling kurang selama 

3 (tiga) Hari.  

 

 

Paragraf 4 

Sosialisasi 

Pasal 36 

(1) Panitia Pemilihan wajib mensosialisasikan calon disetiap Wilayah 

Pemilihan melalui pertemuan tatap muka atau dialog dengan masyarakat 

pemilih. 

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh calon 

dalam rangka menyampaikan visi misi bila calon terpilih sebagai anggota 

BPD. 

(3) Selain sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon dapat 

menyebarkan bahan sosialisasi dan alat peraga sosialisasi. 

(4) Panitia Pemilihan dalam sosialisasi dilarang memihak salah satu calon. 
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Pasal 37 

(1) Sosialisasi calon dilarang: 

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk 

Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

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; dan 

g. merusak dan/atau menghilangkan bahan/alat peraga sosialisasi 

calon lain. 

 

 

 

Pasal 38 

Panitia Pemilihan menetapkan masa tenang selama 3 (tiga) Hari sebelum Hari 

dan tanggal pemungutan suara. 

 

 

Bagian Keenam 

Pemungutan Suara 

 

Pasal 39 

Hari, tanggal dan waktu pemungutan suara ditetapkan oleh panitia Pemilihan 

dan diumumkan secara luas. 

 

 

Pasal 40 

(1) Panitia Pemilihan menyampaikan surat panggilan Pemilihan kepada 

pemilih yang terdaftar dalam DPT di setiap Wilayah Pemilihan paling 

lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari pemungutan suara. 

(2) Pemilih menandatangani tanda terima penyerahan surat panggilan 

Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Dalam hal pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, panitia Pemilihan 

dapat menyerahkan surat panggilan Pemilihan kepada keluarganya dan 

diminta menandatangani tanda terima. 
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Pasal 41 

(1) Panitia Pemilihan mencetak surat suara paling lambat 2 (dua) hari 

sebelum pemungutan suara. 

(2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencantumkan : 

a. Wilayah Pemilihan; 

b. foto calon dan nama calon; dan 

c. kolom menuliskan nama dan tanda tangan ketua atau wakil ketua 

dan sekretaris atau wakil sekretaris panitia Pemilihan.  

(3) Surat suara dicetak sesuai jumlah pemilih dalam DPT ditambah 2,5% 

(dua koma lima persen) sebagai surat suara cadangan. 

(4) Dalam hal surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

menghasilkan angka pecahan, maka hitungannya dibulatkan ke atas. 

(5) Proses pencetakan surat suara oleh panitia Pemilihan dibuatkan berita 

acara. 

 

 

Pasal 42 

Panitia Pemilihan menyiapkan TPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum Hari 

pemungutan suara.  

 

 

Pasal 43 

(1) TPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, ditentukan lokasinya di 

tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta 

menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 

(2) Dalam setiap TPS disediakan kotak suara sesuai Wilayah Pemilihan.  

(3) Kotak suara sebagaimana dimaksud ayat (2) memiliki kunci atau gembok.  

 

 

Pasal 44 

(1) Di luar TPS disediakan papan pengumuman yang berisi contoh surat 

suara dalam ukuran besar. 

(2) Di dalam TPS disediakan bilik suara atau tempat khusus untuk 

pemberian suara dan tempat duduk saksi calon. 

(3) Letak tempat duduk saksi pada posisi yang tidak mengganggu 

pelaksanaan tugasnya. 

(4) Di dalam bilik suara disediakan meja, bantalan, dan alat pencoblos. 
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Pasal 45 

Saksi dalam menyaksikan pemungutan suara harus membawa suratmandat 

dari calon yang diserahkan kepada panitia Pemilihan 1 (satu) Hari sebelum 

pelaksanaan pemungutan suara. 

 

 

Pasal 46 

(1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain 

pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau 

orang lain atas permintaan pemilih. 

(2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang 

bersangkutan. 

 

 

Pasal 47 

(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan 

kegiatan: 

a. pembukaan kotak suara; 

b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara; 

c. mengeluarkan surat suara dari sampul surat suara; 

d. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan 

e. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan. 

(2) Kegiatan panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dihadiri oleh Saksi calondan/atau warga masyarakat. 

(3) Kegiatan panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia Pemilihan 

dan paling kurang 3 (tiga) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh 

saksi. 

 

Pasal  48 

(1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat 

(1), panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara 

pemungutan suara. 

(2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih 

diberi kesempatan oleh panitia Pemilihan berdasarkan prinsip urutan 

kehadiran pemilih. 

(3) Apabila menerima surat suara rusak, pemilih dapat meminta surat suara 

pengganti kepada panitia Pemilihan. 

(4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat 



 22 

meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, panitia 

Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali. 

 

 

 

Pasal 49 

Apabila sampai dengan Hari pemungutan suara terdapat pemilih yang tidak 

terdaftar dalam DPT, pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara 

dengan menunjukan KTP, Kartu Keluarga atau identitas lain yang sah. 

 

 

Pasal 50 

(1) Pemberian suara oleh pemilih pada pemungutan suara dilaksanakan 

mulai pukul 07.30 sampai dengan pukul 13.30 waktu setempat. 

(2) Pemungutan suara dilakukan dengan cara pemilih memberikan suara 

dengan mencoblos salah satu foto calon dalam surat suara. 

(3) Seorang pemilih yang berhalangan hadir dalam pemungutan suara 

dengan suatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun. 

(4) Pencoblosan surat suara oleh pemilih sebagaimana dimaksud  pada ayat 

(2) dilakukan di dalam bilik suara. 

(5) Surat suara yang telah dicoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dimasukan oleh pemilih kedalam kotak suara sesuai Wilayah Pemilihan 

bersangkutan. 
 

 

Pasal 51 

(1) Suara untuk Pemilihan dinyatakan sah apabila: 

a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan 

b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang 

memuat satu calon; atau 

c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang 

memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau 

d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak 

segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau 

e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang 

memuat nomor, foto, dan nama calon; atau  

f. coblos tembus; atau 

g. dicoblos dengan menggunakan alat coblos yang disediakan. 

(2) Coblos tembus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f,  yaitu 

karena surat suara tidak dibuka semua, coblosan pada salah satu kolom 

pasangan calon menyebabkan coblos tembus pada bagian lain surat 

suara sepanjang tidak mengenai  kolom calon lain. 
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(3) Hasil pencoblosan surat suara yang tidak memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), suaranya dinyatakan 

tidak sah. 

 

 

Pasal 52 

(1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia Pemilihan setelah 

pemungutan suara berakhir. 

(2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud padaayat 

(1), panitia Pemilihan menghitung: 

a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan 

DPTsesuai Wilayah Pemilihan; 

b. jumlah surat suara yang tidak terpakai setiap Wilayah Pemilihan; 

dan 

c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak 

atau keliru dicoblos. 

(3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di 

TPS oleh panitia Pemilihan dan disaksikan oleh saksi dan/atau warga 

masyarakat. 

(4) Pada saat penghitungan suara tidak dibenarkan warga masyarakat 

berada di dalam TPS selain panitia Pemilihan dan saksi. 

(5) Penghitungan suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau 

yang mendapat penerangan cahaya cukup, dicatat dengan tulisan yang 

jelas dan terbaca pada kertas Plano yang ditempelkan pada papan yang 

telah disediakan. 

(6) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang 

ditandatangani oleh ketua atau wakil ketua, sekretaris atau wakil 

sekretaris dan paling kurang 3 (tiga) orang anggota panitia serta dapat 

ditandatangani saksi. 

(7) Panitia Pemilihan memberikan salinan berita acara hasil penghitungan 

suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada masing-masing saksi 

calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan paling 

sedikit 1 (satu) eksemplar berita acara hasil penghitungan suara di 

tempat umum dan pada papan informasi di kantor Desa. 

 

 

Pasal 53 

(1) Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua dan seterusnya 

dari perhitungan jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon terpilih oleh 

panitia Pemilihan sesuai jumlah alokasi kursi anggota BPD di Wilayah 

Pemilihan bersangkutan. 
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(2) Dalam hal terdapat calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama 

lebih dari 1 (satu) calon yang mempengaruhi penentuan calon terpilih 

untuk alokasi kursi terakhir, calon yang memperoleh suara terbanyak 

yang sama dipilih dalam musyawarah Wilayah Pemilihan. 

 

Pasal 54 

(1) Musyawarah Wilayah Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 

ayat (2) diselenggarakan oleh panitia Pemilihan. 

(2) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh 

Kepala Desa, dengan cara: 

a. panitia Pemilihan mengusulkan calon peserta musyawarah Wilayah 

Pemilihan kepada kepala Desa. 

b. calon peserta musyawarah Wilayah Pemilihan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a berjumlah 30 (tiga puluh) orang pemilih dari 

Wilayah Pemilihan calon anggota BPD yang memperoleh suara sama 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2). 

c. Kepala Desa memilih sebanyak 20 (dua puluh) orang dari calon 

peserta musyawarah Wilayah Pemilihan sebagaimana dimaksud 

pada huruf b sebagai peserta musyawarah Wilayah Pemilihan 

melalui surat keputusan Kepala Desa. 

(4) Peserta Wilayah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 

memilih salah satu calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (2). 

(5) Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam musyawarah Wilayah 

Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai calon 

terpilih. 

 

Pasal 55 

Dalam hal masih terdapat perselisihan hasil Pemilihan, panitia Pemilihan 

belum dapat menetapkan calon terpilih sampai dengan penyelesaian 

perselisihan telah diputuskan oleh panitia Pemilihan atau Camat. 

 

 

Bagian Ketujuh 

Penetapan 
 

Pasal 56 

(1) Panitia Pemilihan menyampaikan calon terpilih dan salinan berita acara 

hasil penghitungan suara kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) Hari 

setelah penetapan calon terpilih. 

(2) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 
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30(tiga puluh) har isejak diterimanya laporan hasil Pemilihan anggota 

BPD dari Kepala Desa. 

(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku 

sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.  

 

 

Pasal 57 

(1) Anggota BPD sebelum memangku jabatan mengucapkan sumpah dan 

janji bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau 

pejabat yang ditunjuk.  

(2) Pengucapan sumpah dan janji anggota BPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak 

diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.  

(3) Anggota BPD yang berhalangan mengucapkan sumpah janji sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan mengucapkan sumpah dan 

janji secara tersendiri yang dipandu oleh Bupati atau pejabat yang 

ditunjuk. 

(4) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yakni Wakil 

Bupati atau Camat. 

(5) Pengucapan sumpah dan janji anggota BPD, didampingi oleh rohaniwan 

sesuai dengan agamanya masing-masing. 

(6) Susunan kata sumpah dan janji anggota BPD sebagai berikut:  

”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan 

memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa 

dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya 

akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila 

sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan 

demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan 

selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia”. 

 

Pasal 58 
 

(1) Dalam pengucapan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud pada           

Pasal 57 ayat (6), anggota BPD yang beragama: 

a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya  bersumpah”; 

b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi 

Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan 

menolong saya”; dan 
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c. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.  

(2) Setelah pengucapan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji. 

 

Pasal 59 

(1) Anggota BPD memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak 

tanggal pelantikan atau pengucapan sumpah janji sampai dengan 

dilantiknya anggota BPD yang baru. 

(2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling 

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

berturut-turut. 

(3) Dalam hal anggota BPD berhenti yang telah menjabat paling singkat 2 

(dua) tahun, anggota BPD bersangkutan dianggap telah menjabat 1 (satu) 

periode masa jabatan.  

 

BAB IV 

PENYELESAIAN PELANGGARAN PEMILIHAN 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 60 

Pelanggaran Pemilihan adalah tindakan atau perbuatan yang menyebabkan 

pelaksanaan Pemilihan tidak sesuai Peraturan Daerah ini dan peraturan 

perundang-undangan lainnya yang dilakukan oleh panitia Pemilihan, calon, 

Kepala Desa, BPD, perangkat Desa atau subyek hukum lainya. 

 

 

Pasal 61 

 

(1) Pelanggaran Pemiliha nyang tidak terkait pelanggaran yang dilakukan 

oleh panitia Pemilihan, BPD, dan/atau Kepala Desa dapat dilaporkan 

kepada panitia Pemilihan hanya oleh calon atau pemilih. 

(2) Pelanggaran Pemilihan yang terkait pelanggaran oleh panitia Pemilihan, 

BPD, dan/atau Kepala Desa yang dilakukan sendiri-sendiri atau 

bersama-sama dapat dilaporkan kepada Camat hanya oleh calon atau 

pemilih. 

(3) Panitia Pemilihan dan Camat berkewajiban menyelesaikan pelanggaran 

Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). 
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Bagian Kedua 

Tata Cara Pelaporan 

Pasal 62 

(1) Laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (1) dan 

ayat (2) dilaporkan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah pemungutan suara. 

(2) Panitia Pemilihan dan Camat dalam menyelesaikan laporan pelanggaran 

Pemilihan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak laporan 

diterima. 

 

Pasal 63 

(1) Laporan pelanggaran Pemilihan dapat disampaikan secara tertulis atau  

lisan. 

(2) Laporan sebagaiaman dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat: 

a. identitas lengkap pelapor; dan 

b. uraian permasalahan yang dilaporkan. 

(3) Pelapor dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) wajib menyertakan: 

a. paling kurang 2 (dua) alat bukti  yang berkaitan dengan 

peristiwa/fakta yang dilaporkan; dan 

b. foto copy KTP atau identitas lain dari pelapor. 

(4) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, berupa: 

a. surat; 

b. keterangan para pihak; 

c. keterangan saksi; 

d. alat bukti lain; dan/atau 

e. alat bukti petunjuk. 

 

 

Bagian Ketiga 

Tata Cara Peyelesaian  

Pelanggaran  

Pasal 64 

(1) Dalam melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap laporan pelanggaran 

Pemilihan, panitia Pemilihan dapat memanggil calon, pelapor dan/atau 

saksi untuk dimintai keterangan, dan/atau meminta bukti/datadari 

calon, pelapor, panitia Pemilihan, Kepala Desa, anggota BPD dan/atau 

saksi atau pihak lainnya. 

(2) Dalam melakukan verifikasi dan klarifikasi atas laporan pelanggaran 

Pemilihan, Camat dapat memanggil calon, pelapor, panitia Pemilihan, 

Kepala Desa, anggota BPD dan/atau saksi untuk dimintai keterangan, 
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dan/atau meminta bukti/data dari calon, pelapor, panitia Pemilihan, 

Kepala Desa, anggota BPD dan/atau saksi atau pihak lainnya.  

(3) Para pihak yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2) wajib hadir dan bukti/data yang diminta sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) wajib diserahkan kepada Camat atau Panitia 

Pemilihan. 

(4) Dalam melakukan verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Camat dapat dibantu oleh perangkat kecamatan. 

 

Bagian Keempat 

Putusan  

Pasal 65 

(1) Panitia Pemilihan berwenang menjatuhkan putusan berdasarkan hasil 

pembuktian dalam verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 64 ayat (1)dalam rapat panitia Pemilihan. 

(2) Rapat panitia Pemilihan dalam rangka pengambilan putusan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipimpin oleh Camat. 

(3) Rapat panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

sedikit dihadiri ½ (setengah) tambah 1 (satu) anggota panitia Pemilihan. 

(4) Pengambilan keputusan dalam rapat panitia Pemilihan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) paling sedikit disetujui ½ (setengah) tambah 1 

(satu) anggota panitia Pemilihan yang hadir. 

 

 

 

 

Pasal 66 

Camat berwenang menjatuhkan putusan berdasarkan hasil pembuktian dalam 

verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2). 

 

 

Pasal 67 

(1) Putusan atas laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

65 ayat (1) dan Pasal 66 didasarkan atas ketentuan dalam Peraturan 

Daerah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya. 

(2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dijatuhkan oleh 

panitia Pemilihan dapat disertai sanksi, berupa pembatalan calon atau 

pembatalan calon terpilih. 

(3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dijatuhkan oleh 

Camat dapat disertai sanksi, berupa: 

a. pembatalan calon atau calon terpilih; 

b. pemberhentian anggota panitia Pemilihan; dan/atau 
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c. usulan pemberian sanksi kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, 

anggota BPD atau pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c sesuai 

dengan kesalahan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan, Kepala Desa 

Perangkat Desa, BPD atau pihak lain dalam pelaksanaan Pemilihan. 

 

 

Pasal 68 

Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 66 bersifat 

final dan mengikat. 
 

 

BAB V 

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU 

Bagian Kesatu 

Pemberhentian Anggota BPD 

 

Pasal 69 

(1) Anggota BPD berhenti karena: 

a. meninggal dunia; 

b. permintaan sendiri; atau 

c. diberhentikan. 

(2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 

apabila:  

a. berakhir masa keanggotaan;  

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau 

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

tanpa keterangan apapun;  

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;  

d. tidak melaksanakan kewajiban;  

e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;  

f. melanggar sumpah dan janji jabatan dan kode etik BPD;  

g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak 

pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;  

h. tidak menghadiri musyawarah paripurna BPD dan/atau 

musyawarah BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya 

sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;  
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i. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan2 

(dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau 

penghapusan Desa;  

j. bertempat tinggal diluar wilayah asal Pemilihan; dan/atau  

k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.  

(3) Anggota BPD tidak dapat diganti karena pernyataan, pertanyaan, 

dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam musyawarah 

BPD maupun di luar musyawarah BPD yang berkaitan dengan fungsi 

serta wewenang dan tugas BPD.  

(4) Tidak hadir dalam musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf h termasuk ketidakhadiran dalam Musyawarah Desa. 

 

 

Pasal 70 

(1) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 ayat 

(1) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati 

melalui Kepala Desa untuk peresmian pemberhentiannya sesuai 

musyawarah BPD. 

(2) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 ayat 

(1) huruf c berdasarkan hasil keputusan musyawarah BPD. 

 

 

 

Pasal 71 

(1) Musyawarah BPD membahas pemberhentian anggota BPD sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 70 ayat (2) dilaksanakan atas usul yang diajukan 

oleh : 

a. paling sedikit 2 (dua) orang anggota BPD bagi BPD yang berjumlah           

5 (lima) orang; 

b. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota BPD bagi BPD yang berjumlah             

7 (tujuh) orang;  

c. paling sedikit 4 (empat) orang anggota BPD bagi BPD yang berjumlah         

9 (sembilan) orang; atau 

d. Camat. 

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis 

kepada Pimpinan BPD disertai dengan alasan pemberhentian. 

(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh 

Pimpinan BPD dengan melakukan pembahasan dan pengambilan 

keputusan dalam musyawarah BPD. 

(4) Usul yang diajukan Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d 

berdasarkan laporan dari Kepala Desa dan/atau masyarakat secara 



 31 

tertulis kepada Camat atas keadaan yang menyebabkan anggota BPD 

dapat diberhentikan. 

 

Pasal 72 

Dalam hal musyawarah BPD sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (1) dalam 

memutuskan pemberhentian anggota BPD, pimpinan BPD menyampaikan 

usul pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa untuk 

peresmian pemberhentiannya 

 

 

Pasal 73 

(1) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 kepada Bupati melalui Camat 

paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.  

(2) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada 

Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

(3) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30  (tiga 

puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD. 

(4) Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan 

Bupati. 

 

Bagian Kedua 

Pemberhentian Sementara 

 

Pasal 74 

(1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan 

sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, 

dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.  

(2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan 

sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian  sebagai pimpinan 

BPD.  

(3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin musyawarah Pemilihan 

pimpinan BPD pengganti antarwaktu.  

 

 

 

Bagian Ketiga 

Pengisian Anggota BPD Antar waktu  

 

Pasal 75 

(1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa 

jabatannya diadakan pengisian anggota BPD antar waktu. 
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(2) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu adalah sisa waktu yang belum 

dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan. 

(3) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung 1 (satu) 

periode.  

 

Pasal 76 

(1) Penggantian antar waktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa 

masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan. 

(2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai 

berakhirnya masa jabatan anggota BPD. 

 

Pasal 77 

(1) Anggota BPD yang berhenti sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 75 ayat 

(1) digantikan oleh calon anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak 

urutan berikutnya sesuai perolehan suara pada Pemilihan anggota BPD 

pada wilayah Pemilihan yang sama.  

(2) Dalam hal calon anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak urutan 

berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, 

mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon 

anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD yang memperoleh suara 

terbanyak urutan berikutnya. 

(3) Dalam hal tidak terdapat calon anggota BPD dalam wilayah pemilihan 

yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2), anggota BPD 

yang berhenti digantikan oleh calon anggota BPD yang memperoleh suara 

terbanyak urutan berikutnya sesuai perolehan suara pada Pemilihan 

anggota BPD pada wilayah Pemilihan lain yang berdekatan. 

(4) Dalam hal tidak terdapat calon anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat 

(3), anggota BPD yang berhenti digantikan oleh calon BPD yang dipilih 

dalam musyawarah Wilayah Pemilihan. 

(5) Ketentuan mengenai Musyawarah Wilayah Pemilihan sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 54 berlaku mutatis mutandis terhadap musyawarah 

Wilayah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan 

ketentuan kewenangan panitia Pemilihan menjadi kewenangan BPD.   

 

 

 

Pasal 78 

(1) Paling lama 14 (empat belas) Hari sejak penetapan pemberhentian 

anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4), Kepala Desa 
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menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang 

diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.  

(2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang 

diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat 

menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang 

diberhentikan kepada Bupati. 

(3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD 

dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak 

disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa.  

(4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai 

berlaku sejak pengambilan sumpah dan janji, dan dipandu oleh Bupati 

atau pejabat yang ditunjuk. 

(5) Setelah pengucapan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.  

 

BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 79 

Anggota BPD yang menjabat sebelum diundangkannya PeraturanDaerah ini 

yang masa jabatannya berakhir, tetap melaksanakan tugas sampai dengan 

telah dilantiknya anggota BPD yang dipilih melalui Pemilihan. 

 

 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 80 

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 

(tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 
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Pasal 81 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Gorontalo Utara. 
 

 

 

 

 

Ditetapkan di Kwandang 

pada tanggal  30 Desember 2017 

BUPATI GORONTALO UTARA, 

   

      T T D 

 

           INDRA YASIN 

 

Diundangkan di Kwandang 

pada tanggal  30 Desember 2017 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO, 

 

 

 T T D 

 

 

ISMAIL PATAMANI 

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2017  

NOMOR 11 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA  

NOMOR 11 TAHUN 2017 

TENTANG 

PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

 

I. UMUM 

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan 

demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan desa. Oleh karena itu Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat atau wakil penduduk 

desa memiliki beberapa fungsi, yaitu berfungsi untuk membahas dan 

menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama dengan kepala Desa, 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta 

melakukan pengawasan kinerja kepala desa. 

 

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh 

BPD bersama Kepala Desa. Tujuan dari Peraturan Desa sendiri adalah 

untuk meningkatkan kelancaran dalam penyelenggaraan, pelaksanaan 

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang hal tersebut 

merupakan tugas dari Pemerintah Desa. Peraturan Desa merupakan 

penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat Desa 

setempat. Dengan demikian semua yang dimaksud dengan Peraturan 

Desa adalah semua Peraturan Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa 

setelah dimusyawarahkan dan telah mendapatkan persetujuan Badan 

Permusyawaratan Desa. Musyawarah dan mufakat yang dilakukan antara 

pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam hal 

pembentukan peraturan desa tidak semuanya merupakan gambaran atau 

wujud dari aspirasi atau suara dari masyarakat, sehingga hasilnya tidak 

sesuai dengan keinginan masyarakat. Ketidaksesuaian tersebut dapat 

dipengaruhi oleh peran Badan Permsusyawaratan Desa yang mungkin 

kurang maksimal didalam menjalankan perannya sebagai wakil 

masyarakat Desa, atau hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa 

dan Kepala Desa dalam pembentukan Peraturan Desa yang kurang 

berjalan dengan baik. 
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Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dimana 

Badan Permusyawaratan Desa sebagai wakil rakyat di desa adalah 

sebagai tempat bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasinya 

dan untuk menampung segala keluhan dan kemudian menindaklanjuti 

aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga 

terkait. Selanjutnya terkait fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan 

pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa Badan 

Permusyawaratan Desa perlu dibentuk. Pengawasan oleh Badan 

Permusyawaratan Desa terhadap pelaksanaan pemerintahan desa yang 

dipimpin Kepala Desa merupakan tugas Badan Permusyawaratan Desa. 

Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya 

penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa. Konsistensi Badan 

Permusayawaratan Desa dalam melakukan pengawasan terhadap 

bagaimana suatu program pemerintah, fungsi pemerintahan, peraturan 

dan keputusan yang telah ditetapkan bersama Basan Permusyawaratan 

Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Sikap Kepala Desa yang tidak 

otoriter dalam menjalankan kepemimpinannya menjadikan Badan 

Permusyawaratan Desa mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya 

untuk mewujudkan adanya pemerintahan yang baik dan berpihak kepada 

warga. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga desa yang 

mempunyai kedudukan sejajar dengan Kepala Desa dan menjadi mitra 

Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terealisasi 

berdasarkan pengamatan Basan Permusyawaratan Desa sering 

diikutsertakan dan didengarkan apa yang menjadi aspirasi dan 

masukannya. 

 

Begitu pentingnya ketiga fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam 

penyelenggaraan pemerintahan di desa, maka perlu untuk membentuk 

Peraturan Daerah tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian 

Badan Permusyawaratan Desa, sehingga masyarakat yang akan menjadi 

anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kapabilitas, 

integritas, dan kredibel serta mempunyai pengetahuan tentang 

keberadaan dan peranan Badan Permusyawaratan Desa.Dengan 

demikian, kinerja Badan Permusyawaratan Desa benar-benar membantu 

pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan tidak hanya 

menjadi simbol demokrasi tanpa implementasi atau malah menimbulkan 

masalah yang tidak perlu, yang hanya akan menghabiskan energi yang 

sesungguhnya lebih dibutuhkan oleh masyarakat desa untuk melepaskan 
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diri dari jerat kemiskinan dan krisis ekonomi.Dimana Badan 

Permusyawaratan Desa dimaksudkan sebagai wadah organisasi 

masyarakat untuk ikut sertakan dalam memberikan pendapat dan 

masukan serta kritik yang ditujukan kepada pemerintah desa, dengan 

memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintah desa baik dalam 

bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta 

masalah-masalah lainnya yang berhubungan dengan kepentingan atau 

kebutuhan masyarakat desa. 

 

Pengaruh peran dari Badan Permusyawaratan Desa sangat signifikan dan 

sangat menentukan bagi masyarakat di Desa terutama berkaitan dengan 

aspirasi yang terkait dengan kesejahteraan, dan keadilan masyarakat 

desa. Selain itu juga, diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaraan 

pemerintahan desa yang demokratis yang mencerminkan kedaulatan 

rakyat. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

 Cukup jelas. 

Pasal 2 

 Cukup jelas. 

Pasal 3 

 Cukup jelas. 

Pasal 4 

 Cukup jelas. 

Pasal 5 

 Cukup jelas. 

Pasal 6 

 Cukup jelas. 

Pasal 7 

 Cukup jelas. 

Pasal 8 

 Cukup jelas. 

Pasal 9 

 Cukup jelas. 

Pasal 10 

 Cukup jelas. 

Pasal 11 

 Cukup jelas. 
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Pasal 12 

 Cukup jelas. 

Pasal 13 

 Cukup jelas. 

Pasal 14 

 Cukup jelas. 

Pasal 15 

 Cukup jelas. 

Pasal 16 

 Cukup jelas. 

Pasal 17 

 Ayat (1) 

  Cukup Jelas. 

 Ayat (2) 

  Ketentuan ayat ini memiliki pengertian bahwa panitia Pemilihan 

dalam memutakhirkan dan memvalidasi daftar pemilih cukup 

merujuk pada data administrasi penduduk Desa yang ada di Desa 

tanpa harus langsung  mengambil data penduduk di lapangan. 

 Ayat (3) 

  Cukup jelas. 

Pasal 18 

 Cukup jelas. 

Pasal 19 

 Cukup jelas. 

Pasal 20 

 Cukup jelas. 

Pasal 21 

 Cukup jelas. 

Pasal 22 

 Cukup jelas. 

Pasal 23 

 Cukup jelas. 

Pasal 24 

 Cukup jelas. 

Pasal 25 

 Cukup jelas. 

Pasal 26 

 Cukup jelas. 
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Pasal 27 

 Cukup jelas. 

Pasal 28 

 Cukup jelas. 

Pasal 29 

 Ayat (1) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (3) 

  Huruf a 

   Cukup jelas. 

  Huruf b 

   Cukup jelas. 

  Huruf c 

   Cukup jelas. 

  Huruf d 

   Cukup jelas. 

  Huruf e 

   Cukup jelas. 

  Huruf f 

   Cukup jelas. 

  Huruf g 

   Cukup jelas. 

  Huruf h 

   Cukup jelas. 

  Huruf i 

   Cukup jelas. 

  Huruf j 

   Cukup jelas. 

  Huruf k 

   Cukup jelas. 

  Huruf l 

   Yang dimaksud dengan ”tidak pernah berhenti dari jabatan 

anggota BPD” dalam ketentuan ini adalah berhenti dari jabatan 

anggota BPD karena permintaan sendiri. 

 Ayat (4) 

  Cukup jelas. 
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Pasal 30 

 Cukup jelas. 

Pasal 31 

 Cukup jelas. 

Pasal 32 

 Cukup jelas. 

Pasal 33 

 Cukup jelas. 

Pasal 34 

 Cukup jelas. 

Pasal 35 

 Cukup jelas. 

Pasal 36 

 Cukup jelas. 

Pasal 37 

 Cukup jelas. 

Pasal 38 

 Cukup jelas. 

Pasal 39 

 Cukup jelas. 

Pasal 40 

 Cukup jelas. 

Pasal 41 

 Cukup jelas. 

Pasal 42 

 Cukup jelas. 

Pasal 43 

 Cukup jelas. 

Pasal 44 

 Cukup jelas. 

Pasal 45 

 Cukup jelas. 

Pasal 46 

 Cukup jelas. 

Pasal 47 

 Cukup jelas. 

Pasal 48 

 Cukup jelas. 
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Pasal 49 

 Cukup jelas. 

Pasal 50 

 Cukup jelas. 

Pasal 51 

 Cukup jelas. 

Pasal 52 

 Cukup jelas. 

Pasal 53 

 Cukup jelas. 

Pasal 54 

 Cukup jelas. 

Pasal 55 

 Cukup jelas. 

Pasal 56 

 Cukup jelas. 

Pasal 57 

 Cukup jelas. 

Pasal 58 

 Cukup jelas. 

Pasal 59 

 Cukup jelas. 

Pasal 60 

 Cukup jelas. 

Pasal 61 

 Cukup jelas. 

Pasal 62 

 Cukup jelas. 

Pasal 63 

 Cukup jelas. 

Pasal 64 

 Cukup jelas. 

Pasal 65 

 Cukup jelas. 

Pasal 66 

 Cukup jelas. 

Pasal 67 

 Cukup jelas. 
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Pasal 68 

 Cukup jelas. 

Pasal 69 

 Cukup jelas. 

Pasal 70 

 Cukup jelas. 

Pasal 71 

 Cukup jelas. 

Pasal 72 

 Cukup jelas. 

Pasal 73 

 Cukup jelas. 

Pasal 74 

 Cukup jelas. 

Pasal 75 

 Cukup jelas. 

Pasal 76 

 Cukup jelas. 

Pasal 77 

 Cukup jelas. 

Pasal 78 

 Cukup jelas. 

Pasal 79 

 Cukup jelas. 

Pasal 80 

 Cukup jelas. 

Pasal 81 

 Cukup jelas. 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 232 
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Lampiran : 

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo 

Utara Nomor         Tahun 2017 tentang 

Pemilihan, Pengangkatan, dan 

Pemberhentian Anggota Badan 

Permusyawaratan Desa. 

 

BESARAN NILAI KRITERIA  

SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON BPD 

 

No. KRITERIA VARIABEL NILAI 

NILAI 

TERTINGGI 

1 PENGALAMAN BEKERJA 

DILEMBAGA 

PEMERINTAHAN 

 

 

Berpengalaman di bawah 5 

tahun bekerja di lembaga 

Desa atau Pemerintahan Desa 

10 

25 

Berpengalaman di atas 5 

tahun bekerja di lembaga 

Desa atau Pemerintahan Desa 

15 

Berpengalaman sebagai 

anggota BPD atau Kepala 

Desa 1 (satu) periode masa 

jabatan 

15 

Berpengalaman sebagai 

anggota BPD atau Kepala 

Desa lebih 1 (satu) periode 

masa jabatan 

20 

Berpengalaman di bawah 5 

tahun sebagai Pegawai ASN, 

Polri atau TNI 

10 

Berpengalaman di atas 5 

tahun sebagai Pegawai ASN, 

Polri atau TNI 

15 

Berpengalaman menduduki 

jabatan sederajat eselon IV 

sampai dengan eselon III 

20 

Berpengalaman menduduki 

jabatan paling rendah 

sederajat eselon II 

25 
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Berpengalaman menjadi 

anggota DPRD 

Kab/Kota/Prov, DPR. 

25 

Berpengalaman sebagai 

anggota lembaga di daerah, 

provinsi, pusat atau lembaga 

sederajat yang dibentuk oleh 

Pemerintah seperti 

Penyelenggara Pemilu, Komisi 

Informasi Publik dan lain-lain 

20 

Tidak berpengalaman bekerja 

dalam lembaga pemerintahan 
5 

2 TINGKAT PENDIDIKAN Sekolah Menegah Pertama 

atau sederajat 
10 

25 

Sekolah Menengah Atas atau 

sederajat 
15 

Strata satu (S1) 20 

Strata dua (S2) dan Strata 

tiga (S3) 
25 

3 USIA Umur 20 tahun s/d 30 tahun 20 25 

Umur 31 tahun s/d 55 tahun 25 

Umur di atas 56 tahun 15 

Nilai Keseluruhan Tertinggi 75 

 

 

Bupati Gorontalo Utara 

 

 

Indra Yasin 

 

 


