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BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR: 18 TAHUN 2OL6

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMIIIHAN

Menimbang:

KEPALA DESA DI KABUPATEN BANGGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (2)
dan Pasal 51 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai
Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan
dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten
Banggai
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik lndoneesia Tahun L959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor IB22);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun Z0L4 tentang Desa

[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5a95);

3. 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 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
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Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaima telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20L5 Nomor 757, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57L7);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 2074
tentang Pemilihan Kepala Desa [Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2016
tentang Pemiliha Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Banggai Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Banggai Nomor LL1);

MEMUTUSKAN:

MenetaPKAN: PERATURAN BUPATITENTANG TATACARAPEMUNGUTAN DAN

PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DI

KABUPATEN BANGGAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Bupati adalah Bupati Banggai.
3. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari

daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
4. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan

pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya

memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota
untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas

umum pemerintahan.
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5, Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut 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.

6. Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum
yang berada dibawah desa dan merupakan bagian dari wilayah desa.

7, Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW atau yang disebut dengan nama lain
adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah dusun dan merupakan
bagian dari wilayah dusun.

B. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT atau yang disebut dengan nama lain
adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah RW dan merupakan
bagian dari wilayah RW.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu
perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut
dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan
wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat didesa dalam
rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur
dan adil.

12. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia
Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan
proses Pemilihan Kepala Desa.

13. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut
Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada
tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

14. Pengawas pemilihan kepala desa yang selanjutnya disebut pengawas adalah
Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten.

15. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara

flterbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

/tO/Vemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi
L/ persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.

17. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang
telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai dasar penentuan
identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.

18. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat
dilaksanakannya pemungutan suara dan penghitungan suara.
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19. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah bukti identitas diri
yang sah bagi setiap warga negara.

20. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah bukti keanggotaan seseorang
dalam sebuah keluarga.

2L. Hari adalah hari kalender

Pasal 2
Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugas berpedoman pada asas :a. Mandiri;
b. Jujur;
c. Adil;
d. Kepastian hukum;
e. Tertib;
f. Kepentingan umum;
g. Keterbukaan;
h. Proporsionalitas;
i. Profesionalitas;
j. Akuntabilitas;
k. Efisiensi;
I. Efektivitas; dan
m. Aksebilitas.

Pasal 3
[1) Hari pemungutan suara pemilihan kepala desa serentak ditetapkan oleh Bupati.
[2) Pemungutan suara di TPS dilaksanakan mulai pukul 07.00 wiia sampai dengan

pukul 14.00 wita.

Pasal 4
[1) Penghitungan suara dilaksanakan pada hari yang sama dengan pelaksanaan

pemungutan suara di TPS.

[2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai
pukul 15.00 wita setelah berakhirnya waktu pelaksanaan pemungutan suara di
TPS.

pasal S

[1) Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan
suara di TPS, terdiri dari formulir:
a. Model C-Pilkades.BGI sebagai Berita Acara Pemungutan dan penghitungan

Suara di TPS dalam Pemilihan Kepala Desa;
b. Model Cl-Pilkades.BGl sebagai Sertifikat Hasil dan Rincian penghitungan

Perolehan Suara di TpS dalam pemilihan Kepala Desa;
c. Lampiran Model C1-Pilkades.BGI merupakan Catatan Hasil penghitungan

Perolehan Suara Sah di TpS dalam pemilihan Kepala Desa;
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d. Lampiran Model C1.R-Pilkades.BGI merupakan Rekapitulasi Catatan Hasil
Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Kepala Desa;

e. Model C1-Pilkades.BGl Plano merupakan Rincian Hasil Penghitungan
Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Kepala Desa;

f. Model C1.R-Pilkades.BGI Plano merupakan Rekapitulasi Rincian Hasil
Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Kepala Desa;

g. Model C2-Pilkades.BGI merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau
Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TPS dalam Pemilihan Kepala Desa;

h. Model C3-Pilkades.BGI merupakan Surat Pernyataan Pendamping Pemilih;
i. Model C4-Pilkades.BGI merupakan surat Pengantar Penyampaian Berita

Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dari panitia
pemilihan kepada BPD;

j. Model C5-Pilkades.BGl merupakan surat Pengantar Penyampaian Berita
Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dari BPD kepada
Camat;

k. Model C6-Pilkades.BGI merupakan Tanda Terima Penyampaian Berita Acara
Pemungutan dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara
di TPS kepada saksi calon dalam pemilihan kepala desa;

l. Model C7-Pilkades.BGI merupakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara
kepada Pemilih;

m. Model CB-Pilkades.BGI merupakan Daftar Hadir Pemilih di TPS;
n. ModelA3-Pilkades.BGI merupakan DPT; dan
o. Model D-Pilkades.BGI merupakan surat keputusan panitia pemilihan kepala

desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Memperoleh Suara
Terbanyak Dalam Pemilihan Kepala Desa Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.

(2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat [1) tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II
PEMILIH

Pasal 6
Pemilih yang berhak memberikan suara adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT
di desa.

Pasal 7
(1) Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

memberikan suaranya di desa tempat pemilih terdaftar dalam DPT.
(2) Dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat [1), pemilih

menunjukkan formulir Model C7-Pilkades.BGI.
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[3) Dalam hal memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat [2), pemilih
tidak dapat menunjukkan formulir Model C7-Pilkades.BGI, maka pemilih harus
menunjukkan KTP asli atau KK asli.

BAB III
PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu
Paragraf 1

Kegiatan Persiapan

Pasal B

[1) Panitia pemilihan wajib mengumumkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan
suara sebagaimana yang telah ditetapkan dengan keputusan Bupati sebelum
hari pemungutan suara.

[2) Pengumuman hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara sebagaimana
dimaksud pada ayat [1), dilakukan menurut tata cara yang lazim digunakan di
desa yang bersangkutan.

Pasal 9
(1) Panitia pemilihan menyampaikan formulir Model C7-Pilkades.BGI kepada

pemilih yang terdaftar dalam DPT paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari
pemungutan suara.

(2) Pemilih menandatangani tanda terima penyerahan formulir Model C7-

Pilkades.BGI sebagaimana dimaksud pada ayat [1).
(3) Dalam hal pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, panitia pemilihan dapat

menyampaikan formulir Model C7-Pilkades.BGI kepada keluarganya dan

diminta untuk menandatangani tanda terima.

Pasal 10

[1) Apabila sampai dengan 3 [tiga) hari sebelum hari pemungutan suara terdapat
pemilih yang belum menerima formulir Model C7-Pilkades.BGI, Pemilih yang
bersangkutan dapat meminta formulir Model C7-Pilkades,BGI kepada panitia
pemilihan paling lambat 1 [satu) hari sebelum hari pemungutan suara dengan

menunjukkan KTP asli atau KK asli.

[2) Panitia pemilihan meneliti nama pemilih yang belum menerima formulir Model

C7-Pilkades.BGl sebagaimana dimaksud pada ayat t1) dalam DPT, dan

mencocokkan dengan KTP atau KK.
(3) Apabila dari hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada ayat [2), nama

Pemilih terdaftar dalam DPT, panitia pemilihan memberikan formulir ModelCT-
Pilkades.BGI kepada pemilih.

(4) Dalam hal formulir Model C7-Pilkades.BGI yang telah diterima oleh pemilih
hilang, pemilih menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara dengan

menunjukkan KTP asli yang masih berlaku atau KK asli yang masih berlaku.
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(5) Apabila sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pemilih yang t€Idaftar- - 
ailam DpT belum menerima formulir Model C7-Pilkades.BGI, pemilih yang

bersangkutan dapat memberikan suara di TPS dengan menunjukkan KTP asli

dan masih berlaku atau KK asli dan masih berlaku'

[6) Panitia pemilihan meneliti nama pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat [5)
pada DPT, dan mencocokkan dengan KTP atau KK'

[7) Apabila dari hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), nama

pemilih terdaftar ditam DPT, pemilih yang bersangkutan dapat menggunakan

hak pilihnya.

Paragraf 2

PenYiaPan TPS

Pasal 11

[1) Panitia pemilihan menyiapkan lokasi untuk pembuatan TPS.

iZ1 fpS sebagaimana dimaksud pada ayat [1) dibuat di tempat yang mudah

dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, dan menjamin setiap pemilih

a"paim"mberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

[3) Pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat [1) harus sudah selesai paling

lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara'

[4) Dalam pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat [1), panitia pemilihan

dapat bekerja sama dengan masyarakat.

Pasal 12

t1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1') dibuat dengan ukuran

paling kuiang panjang 10 fsepuluh) meter dan lebar B [delapan) meter atau

dapat disesuaikan dengan kondisi setempat'

t2) TP'S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tanda batas dengan

menggunakan tali atau tambang atau bahan lain'

t3) pinti-masuk dan keluar TPS sebagaimana dimaksud pada ayat [1) harus dapat

menjamin akses gerak bagi pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan

kursi roda.

[4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan di ruang terbuka

dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan :

a. apabila di ruang terbuka, tempat duduk panitia pemilihan, pemilih, dan saksi

dapat diberi 
"pelindung teihadap panas matahari, hujan, dan tidak

memungkinkan orang lalu lalang di belakang pemilih pada saat memberikan

suara di bilik suara;

b'apabiladiruangtertutup,luasTPSharusmampumenampungpelaksanaan
rapat pemung,it"n dan penghitungan suara di TPS, dan posisi pemilih

membelakangl t"*bok/dinding pada saat memberikan suara di bilik suara'
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(5) Apabila dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) hurufb, dilakukan dalam keadain kurang p"nJ."ng"n,
perlu ditambah alat penerangan yang cukup.

[6) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan sarana dan
prasarana:
a. ruangan atau tenda;
b. alat pembatas;
c. papan pengumuman untuk menempel daftar calon, visi, misi, dan program

serta biodata singkat calon dan salinan DpT;
d' papan atau tempat untuk menempel formulir Model Cl-pilkades.BGl dan

lampirannya, formulir Model Cl-Pilkades Plano dan formulir Model C1.R-
Pilkades Plano;

e. tempat duduk dan meja panitia pemilihan;
f. meja untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara;
g. tempat duduk pemilih, saksi, dan pengawas; dan
h. alat penerangan yang cukup.

Pasal 13
[1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dibuat di halaman atau

ruangan/gedung sekolah, balai pertemuan masyarakat, ruangan/gedung tempat
pendidikan lainnya, gedung atau kantor milik pemerintah din non-pemeriniah
termasuk halamannya.

(2) Pembuatan TPS di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat [L), terlebih dahulu
harus mendapat izin dari pengurus/pimpinan atau pihak yang berwenang atas
gedung/kantor tersebut.

[3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat [1) dilarang dibuat di dalam ruangan
tempat ibadah.

(4) TPS harus bebas dari atribut calon.

Paragraf 3
Perlengkapan dan Penghitungan Suara

Pasal 14
(1) Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara terdiri atas :

a. kotaksuara;
b. surat suara;
c. tinta;
d. bilik pemungutan suara;
e. segel; dan
f. alat untuk memberi tanda pilihan;

i,t
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[2) Dukungan perlengkapan lainnya terdiri atas :

a. sampul kertas;
b. tanda pengenal panitia pemilihan, petugas keamanan dan saksi;
c. karet pengikat surat suara;
d. lem/perekat;
e. kantong plastik;
f. ballpoint;
g. gembok;
h. spidol;
i. formulir dan sertifikat;
j. stiker nomor Dusun / RW / RT kotak suara;
k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
l. salinan DPT.

[3) Ketua panitia pemilihan memastikan perlengkapan pemungutan dan
penghitungan suara, dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat(2), sudah tersedia paling lambat 1 (satu) hari sebelum
hari pemungutan suara.

[4)Panitia pemilihan bertanggungjawab terhadap keamanan perlengkapan
pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

[5) Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud
pada ayat [1) hurufb, hurufc, hurufe dan hurufl dan dukungan perlengkapan
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat [2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,
huruf e, huruf f, huruf h, huruf i, huruf k dan huruf I dimasukkan ke dalam kotak
suara.

Pasal 15

Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (1), terdiri atas :

a. kotak suara sebanyakjumlah Dusun atau RW dan/atau RT yang ada di desa;
b. surat suara sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT dan surat suara

cadangan sebanyak 2o/o dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT;
c. tinta paling banyak 4 [empat) botol;
d. bilik suara paling sedikit sejumlah Dusun atau RW dan/ atau RT;
e. segel sebanyak 30 ftiga puluh) buah;
f. alat untuk memberi tanda pilihan sebanyak 1 (satu) set pada setiap bilik

pemungutan suara, yang berupa paku, bantalan/alas coblos, tali pengikat alat
coblos dan meja.

Pasal 16
(1) Dalam hal surat suara cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b

menghasilkan angka pecahan, maka hitungannya dibulatkan ke atas.

:: ::: t,,, ,i,,1 ,t:i ':.4. :,- ia: I t ,.,,- :::
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[2) Surat suara cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ].5 huruf b digunakan
untuk mengganti surat suara Pemilih yang keliru dicoblos dan mengganti surat
suara yang rusak.

(3) Penggunaan suratsuara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat [2) dicatat
dalam berita acara.

Pasal 17
(1) Segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e, digunakan untuk

menyegel:
a. masing-masingsampul yang memuat :

1. formulir Model C-Pilkades.BGI, Model C1-Pilkades.BGI dan lampirannya;
2. surat suara sah;
3. surat suara yang rusak dan/atau keliru dicoblos;
4. surat suara yang tidak sah;
5. surat suara yang tidak digunakan;

b. lubang kotak suara; dan
c. gembok kotak suara.

[2) Jumlah segel sebagaimana dimaksud pada ayat [1) ditambah sebanyak 3 ftiga)
lembar sebagai cadangan.

Pasal 18
Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2),
disediakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. tanda pengenal digunakan untuk:

L. panitia pemilihan;
2. saksi sebanyak diperlukan; dan
3. petugas yang menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan TPS.

b. karet pengikat surat suara sebanyak 40 [empat puluh) buah, termasuk cadangan
sebanyak 20 (dua puluh) buah, untuk mengikat surat suara;

c. lem/perekat sebanyak 1 (satu) botol/tube;
d. kantong plastik sebanyak 2 [dua) buah;
e. ballpoint sebanyak 6 [enam) buah;
f. gembok dan kuncinya untuk mengunci kotak suara sebanyak jumlah kotak suara

yang diperlukan;
g. spidol untuk mencatat hasil penghitungan suara pada formulir Model C1-

Pilkades.BGI Plano, Model C1.R-Pilkades.BGI Plano serta mencoret surat suara
yang tidak sah dan tidak digunakan sebanyak 6 [enam) buah;

h. formulir dan sertifikat digunakan untuk mencatat semua kejadian dalam proses
pemungutan suara dan hasil penghitungan suara sebanyak yang dibutuhkan;

i. stiker nomor Dusun / RW / RT kotak suara digunakan untuk memberikan tanda
pada kotak suara sebanyakjumlah Dusun / RW / RT yang ada di Desa.
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j. tali pengikat paku sebagai alat untuk mencoblos pilihan dan tanda pengenal
panitia pemilihan, yaitu berupa benang kasur sebanyak 1 [satu) rol untuk setiap
TPS.

Pasal 19
(1) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, terdiri

atas :

a. sampul kertas yang diadakan oleh panitia pemilihan sebelum pemungutan
dan penghitungan suara di TPS;

b. sampul kertas yang disampaikan panitia pemilihan kepada BPD setelah
pemungutan dan penghitungan suara di TPS; dan

c. sampul kertas yang disampaikan BPD kepada panitia pemilihan Kabupaten
melalui Camat, setelah pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

[2) Sampul kertas yang diadakan oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud
pada ayat [1) hurufa, terdiri atas :

a. sampul kertas dalam keadaan disegel yang memuat surat suara dan surat
suara cadangan jumlahnya disesuaikan disesuaikan dengan kebutuhan;

b. sampul kertas kosong yang akan digunakan setelah pemungutan dan
penghitungan suara jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan, masing-
masing untuk memuat:
1. surat suara sah per kotak;
2. surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru

dicoblos per kotak;
3. surat suara yang tidak sah;
4. surat suara yang tidak digunakan;
5. formulir Model C-Pilkades.BGI, Model C1-Pilkades.BGI dan lampiran;
6. kunci gembok yang digunakan untuk mengunci kotak suara'

Pasal 20
Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal L4 ayat (2)

huruf I berupa salinan DPT untuk TPS, masing-masing untuk :

a. ditempel pada papan pengumuman, sebanyak 1 (satu) rangkap;

b. bahan panitia pemilihan untuk memeriksa nama pemilih yang memberikan
suara, sebanyak 1 (satu) rangkap; dan

c. disampaikan kepada saksi yang hadir, sebanyak yang diperlukan;
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Bagian Kedua
Kegiatan Pelaksanaan

Paragraf 1
Kegiatan Sebelum Rapat Pemungutan Suara

Pasal 21
Sebelum rapat pemungutan suara, ketua panitia pemilihan bersama-sama anggota
panitia pemilihan, dan saksi yang hadir melaksanakan kegiatan :

a. memeriksa TPS dan perlengkapannya;
b. memasang salinan DPT dan daftar calon di tempat yang sudah ditentukan;
c. menempatkan kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan

administrasinya di depan meja ketua panitia pemilihan;
d. mempersilahkan dan mengatur pemilih untuk menempati tempat duduk yang

telah disediakan;
e. menerima surat mandat dari saksi;
f. memberikan salinan DPT kepada saksi.

Paragraf2
Pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara

Pasal22
(1) Ketua panitia pemilihan melaksanakan rapat pemungutan suara pada hari

pemungutan suara.

[2) Rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat [1), dimulai pada
pukul 07.00 waktu setempat.

(3) Saksi yang hadir pada rapat pemungutan suara dilarang mengenakan atau
membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto calon kepala desa, dan wajib
membawa surat tugas/mandat tertulis dari calon kepala desa.

[4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat [3) berjumlah 1 [satu) orang untuk
setiap calon kepala desa.

[5) Apabila pada pukul 07.00 sebagaimana dimaksud pada ayat [2) saksi atau
pemilih belum hadir, rapat pemungutan suara ditunda sampai dengan kehadiran
saksi atau pemilih paling lama 30 [tiga puluh) menit.

(6) Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) saksi atau pemilih belum hadir, rapat pemungutan suara dibuka dan
dilanjutkan dengan pemungutan suara.

[7) Saksi yang hadir berhak menerima :

a. salinan DPT;
b. salinan berita acara dan salinan sertifikat serta lampiran hasil penghitungan

suara.
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Pasal 23
Agenda rapat pemungutan suara terdiri atas :

a. pembukaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
b. penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan

suara.

Pasal 24
[1) Dalam melaksanakan agenda rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 23, ketua panitia pemilihan :

a. membuka perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara,
meliputi:
1. membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja

secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap
jenis dokumen dan peralatan, dan memeriksa sampul yang berisi surat
suara masih dalam keadaan disegel;

2. memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa kotak suara
benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan
meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;

3. memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa sampul yang
berisi surat suara dan formulir masih dalam keadaan disegel; dan

4. menghitung dan memeriksa kondisi seluruh surat suara termasuk surat
suara cadangan sebanyak 2 o/o (dua persen) dari jumlah pemilih yang
tercantum dalam DPT, dan menandatangani surat suara yang akan
digunakan.

b. memberikan penjelasan kepada pemilih dan saksi mengenai :

1. jumlah surat suara yang diterima;
2. tata cara pemberian suara;
3. tata cara penyampaian keberatan oleh saksi;

c. memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 secara

berulang-ulang selama pelaksanaan pemungutan suara.
(2) Ketua panitia pemilihan memastikan anggota panitia pemilihan dan petugas

ketertiban TPS berada pada tempat sesuai dengan tugasnya

Pasal 25

[1) Penjelasan ketua panitia pemilihan kepada pemilih sebagaimana dimaksud
dalam Pasal24 ayat [1) huruf b angka 2, meliputi :

a. format/isi surat suara yang memuat nomor urut, pas foto, dan nama calon;

b. pemilih memberikan suara di bilik suara;
c. tata cara pemberian tanda pada surat suara;
d. dalam hal surat suara diterima oleh pemilih dalam keadaan rusak atau

Pemilih keliru dalam memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara
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pengganti kepada ketua panitia pemilihan, dan hanya mendapat 1 [satu) kali
penggantian;

e. pemberian tinta pada salah satu jari tangan pemilih hingga mengenai seluruh
bagian kuku setelah pemilih memberikan suara;

f. Pemilih yang memberikan suara adalah pemilih yang namanya tercantum
dalam salinan DPT;

g. kesempatan untuk memberikan suara kepada pemilih berdasarkan prinsip
urutan kehadiran pemilih; dan

h. larangan mendokumentasikan hak pilih dibilik suara dengan menggunakan
telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya.

(2) Tata cara pemberian suara pada surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat

[1) hurufc ditetapkan sebagai berikut:
a. memastikan surat suara yang diterima telah ditandatangani oleh ketua

panitia pemilihan;
b. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos;
c. menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku;
d. pemberian suara pada surat suara dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu)

kali pada kolom yang berisi nomor urut pas foto, dan nama calon.

Paragraf3
Pemberian Suara

Pasal 26
[1) Setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, ketua

panitia pemilihan :

a. menandatangani surat suara pada tempat yang telah ditentukan untuk
kemudian diberikan kepada pemilih yang akan dipanggil;

b. memanggil pemilih untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan
kehadiran pemilih;

c. memberikan surat suara kepada pemilih;
(2) Ketua panitia pemilihan dapat mendahulukan pemilih penyandang disabilitas,

ibu hamil atau orang tua untuk memberikan suara atas persetujuan pemilih yang

seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran pemilih
tersebut.

Pasal2T
(1) Setelah menerima surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat [1)

huruf c, pemilih wajib memeriksa dan meneliti surat suara dalam keadaan baik
atau tidak rusak.

[2) Apabila pemilih menerima surat suara dalam keadaan rusakatau keliru dicoblos,

pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada ketua panitia pemilihan.
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[3) Ketua panitia pemilihan wajib memberikan surat suara pengganti sebagaimana
dimaksud pada ayat [2) hanya 1 (satu) kali dan mencatat surat suara yang rusak
atau keliru dicoblos tersebut dalam berita acara.

Pasal 28
Pemilih yang telah menerima surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat [1) huruf c, melakukan kegiatan:
a. menuju bilik suara;
b. membuka surat suara dan meletakkan diatas meja yang disediakan sebelum

dicoblos;
c. mencoblos surat suara dengan paku di atas alas coblos yang telah disediakan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat(2) huruf c;

d. melipat kembali surat suara seperti semula, sehingga tanda tangan ketua panitia
pemilihan tetap terlihat dan tanda coblos tidak dapat dilihat;

e. memasukkan surat suara ke dalam kotak suara sesuai dengan Dusun / RW / RT

tempat domisili pemilih;
f. mencelupkan salah satu jari tangan ke dalam botol tinta yang telah disediakan

hingga mengenai seluruh bagian kuku sebelum ke luar TPS.

Pasal 29

[1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal25 ayat(2) berlaku bagi pemilih
tunanetra, tunadaksa, atau penyandang disabilitas lainnya yang mempunyai
halangan fisik lain.

[2) Pemilih penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dibantu oleh pendamping.

[3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari orang lain atas

permintaan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 30
Pemberian bantuan terhadap pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29

ayat (2), dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. bagi pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping yang ditunjuk membantu
pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan surat suara dilakukan oleh

pemilih sendiri; dan
b. bagi pemilih yang tidak mempunyai dua belah tangan dan tunanetra,

pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos surat suara sesuai

kehendak pemilih dengan disaksikan oleh salah satu anggota panitia
pemilihan.

Pendamping yang ditunjuk membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan, dan

menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C3-

Pilkades.BGL

t1)

tk
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pasal 31
[1) Pada pukul 74.00 waktu setempat, ketua

bahwa yang diperbolehkan memberikan
terdaftar dalam daftar hadir di TpS dan
memberikan suara.

panitia pemilihan mengumumkan
suara hanya pemilih yang telah
sedang menunggu giliran untuk

[2) Setelah seluruh pemilih selesai memberikan suara sebagaimana dimaksud pada
ayat [1), ketua panitia pemilihan mengumumkan kepada yang hadir di rps
bahwa pemungutan suara telah selesai dan akan segera &tanjuttan dengan
rapat penghitungan suara di TpS.

BAB IV
PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu
Kegiatan persiapan

Paragraf 1
Penyiapan Sarana dan prasarana

Pasal 32
[1) Rapat penghitungan suara dimulai pada pukul 15.00 waktu setempat setelah

waktu pemungutan suara selesai.
[2) Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rapat penghitungan suara meliputi:

a. pengaturan tempat rapat penghitungan suara di TPS, termasuk menentukan
tempat untuk memasang formulir sertifikat hasil dan rincian penghitungan
perolehan suara di TPS ukuran plano;

b. tempat duduk saksi, pengawas, pemilih, dan masyarakat;
c. alat keperluan administrasi;
d. formulir pemungutan dan penghitungan suara di TpS;
e. sampul kertas/kantong plastik pembungkus;
f. segel;
g. kotak suara yang ditempatkan di dekat meja ketua panitia pemilihan dan

menyiapkan kuncinya; dan
h. peralatan TPS lainnya.

(3) Penempatan saksi, pengawas, pemilih dan masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) hurufb diatur sebagai berikut :

a. saksi dan pengawas ditempatkan di dalam TpS;
b. pemilih dan masyarakat ditempatkan di luar TpS.

(4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat [2) diatur dengan baik
agar mudah digunakan dan rapat penghitungan suara dapat diikuti oleh semua
yang hadir dengan jelas.
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Paragraf2
Pencatatan Surat Suara

Pasal 33
(1) Setelah menyiapkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal

32 ayat [4), panitia pemilihan menuliskan di formulir sertifikat hasil dan rincian
penghitungan perolehan suara di TPS, data sebagai berikut:
a. jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT dan yang menggunakan hak

pilihnya;
b. jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan;
c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru

dicoblos;
d. jumlah surat suara yang tidak digunakan;
e. jumlah surat suara yang digunakan.

(2) fumlah surat suara yang digunakan, surat suara yang rusak atau keliru dicoblos,
surat suara yang tidak digunakan dan surat suara cadangan jumlahnya harus
sama dengan jumlah surat suara yang diterima oleh panitia pemilihan.

(3) Surat suara yang tidak digunakan dan surat suara yang rusak atau keliru
dicoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda silang pada bagian
surat suara yang memuat tanda tangan ketua panitia pemilihan dalam keadaan
terlipat.

Paragraf3
Penghitungan Suara Tiap Surat Suara

Pasal 34
Penghitungan suara di TPS dilakukan dengan cara menghitung surat suara tiap
kotak suara berdasarkan urutan nomor kotak suara.

Pasal 35
(1) Ketua panitia pemilihan mengumumkan bahwa rapat penghitungan suara

dimulai.

[2) Panitia pemilihan melakukan penghitungan suara dengan cara :

a. membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang
hadir;

b. mengeluarkan surat suara dari kotak suara dan diletakkan di meja ketua
panitia pemilihan;

c. menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada
yang hadir dan mencatat jumlahnya dalam model C1-Pilkades.BGI;

(3) Panitia pemilihan bertugas :

a. memeriksa tanda coblos pada surat suara dan menunjukkan kepada saksi,
pengawas, atau pemilih/masyarakat yang hadir dengan ketentuan 1 (satu)
surat suara dihitung 1 [satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah;

:r ,r
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b. mengumumkan hasil pencoblosan pada surat suara dan perolehan suara
calon dengan suara yang terdengar jelas.

[4) Penghitungan suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang
mendapat penerangan cahaya cukup, dicatat dengan tulisan yang jelas dan
terbaca pada formulir Model Cl-Pilkades.BGl Plano yang ditempelkan pada
papan yang telah disediakan.

(5) Saksi dan pengawas yang hadir pada rapat penghitungan suara diberi
kesempatan untuk mendokumentasikan formulir Model C1-Pilkades.BGI Plano.

[6) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat [6) dapat berupa foto atau video.

Pasal 36
[1) Panitia pemilihan mencatat hasil penghitungan suara ke dalam formulir Model

C1-Pilkades.BGI Plano yang ditempel pada papan dengan cara tolly, yaitu:
a. memberikan tanda berupa 1 fsatu) garis tegak setiap hitungan suara sah dan

setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 (empat) garis tegak
tersebut fll II );
memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak setiap hitungan suara tidak
sah pada kolom jumlah suara tidak sah, dan setiap hitungan kelima diberi
garis datar memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (ll IIJ;

menghitung perolehan suara sah masing-masing Calon;

menjumlahkan seluruh suara sah;
e. menjumlahkan seluruh suara tidak sah; dan
t. menjumlahkan suara sah dan tidak sah.

[2) Panitia pemilihan mengisi formulir lampiran Model C1-Pilkades.BGI,

berdasarkan formulir Model C1-Pilkades.BGI Plano yang telah diisi sebagaimana
dimaksud pada ayat [1).

[3) Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Panitia Pemilihan melakukan pembetulan'

[4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat [3) dilakukan dengan cara

mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 [dua) garis horizontal.
(5) Pada angka atau kata yang dicoret sebagaimana dimaksud pada ayat [4)

dituliskan angka atau kata hasil pembetulan.

[6) Ketua panitia pemilihan membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan

sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

[7) Pengisian formulir hanya dilakukan oleh panitia pemilihan.

Pasal 37

[1) Surat suara untuk pemilihan dinyatakan sah, jika :

a. ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan dan dibubuhi cap panitia

pemilihan;dan
b. diberi tanda coblos pada nomor urut, atau foto, atau nama salah 1 [satu) calon

dalam surat suara.

,, : | ' ,: ,: ..:'a :: .

: :. 1: ,.t:: :i. :,. l

b.

c.

d.

tl
t ' [t tmrt tlttl 

: 

'



i lrl .i:::i:: :'.::-;1: t't 1r:l ! j lit ti \tt ::179

[2) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat [1) huruf b, diatur sebagai
berikut:
a. tanda coblos terdapat atau menyentuh garis pada 1 [satu) kotak segi empat

yang memuat satu nama calon; atau
b. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat

nomor, foto dan nama calon; atau
c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat

yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat

nomor, foto dan nama calon.

Paragraf4
Rekapitulasi Penghitungan Suara

Pasal 38
(1) Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan cara menjumlahkan

perolehan suara calon kepala desa pada tiap kotak suara.

[2) Panitia pemilihan menjumlahkan hasil penghitungan suara yang tercatat dalam
model C1-Pilkades.BGI Plano ke dalam model C1.R-Pilkades.BGI Plano.

[3) Panitia mencatat hasil penghitungan suara yang tercatat dalam model C1-

Pilkades.BGI Plano ke dalam lampiran model C1-Pilkades.BGI.
(4) Panitia mencatat hasil penghitungan suara yang tercatat dalam model C1.R-

Pilkades.BGI Plano ke dalam lampiran model C1.R-Pilkades.BGI.

Pasal 39
Setelah rapat penghitungan suara, panitia pemilihan menyusun, menghitung dan

memisahkan:
a. Surat suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan sah untuk masing-

masing calon, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas; dan

b. Surat suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah, diikat
dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas'

Pasal 40
(1) Formulir Model C-Pilkades.BGI, Model C1-Pilkades.BGI dan lampirannya

dimasukkan ke dalam sampul dan disegel.
(Z) Sampul yang berisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat [1) dimasukkan

ke dalam kotak.

[3) Sampul yang berisi salinan formulir Model C-Pilkades.BGI, Model C1-
pilkades.BGI dan lampirannya untuk disampaikan kepada BPD, Camat dan saksi

tidak dimasukkan ke dalam kotak suara.

EADAN pf MSCRIAYAAN I'IASYARAKAT DAN PE i\!48 Ri NTAHAN )ESA
BlD.ANG PrMER;NTAHAN DESA rA 2C16

lr
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Pasal 41
[1) Formulir Model c-pilkades.BGI, Model c1-pilkades.BGI dan lampiran

sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) dan ayat [3), ditandatangani
oleh ketua panitia pemilihan dan paling kurang 2 [duaj oran! anggota p"iiti"
pemilihan dan dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir.

[2) Dalam hal saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir
sebagaimana dimaksud pada ayat [1), cukup ditandatangani oLh saksi yang
bersedia menandatangani.

(3) Penandatanganan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat [1) dan ayat (z),
dilakukan setelah rapat penghitungan suara selesai.

Bagian Kedua
Penyelesaian Keberatan

Pasal 42
(1) Saksi dan pengawas dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau

selisih penghitungan perolehan suara kepada panitia pemilihin apabila terdapat
hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[2) Dalam hal terdapat keberatan saksi dan pengawas, panitia pemilihan wajib
menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara formulir
Model c1-Pilkades.BGI dan lampiran dengan Model c1-pilkades.BGI plano.

[3) Dalam hal keberatan yang diajukan saksi dan pengawas sebagaimana pada ayat
[1)dapatditerima,panitiapemilihanseketikame|akukanpembetulan

(4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dilitukan dengan cara
mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.

[5) Ketua panitia pemilihan dan saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka
hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Keberatan saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada Model C2-
Pilkades.BGI sebagai keberatan Saksi dlin ditandatangani oleh Saksi.

(7) Panitia pemilihan wajib mencatat keberatan saksi yang diterima sebagai
kejadian khusus pada formulir Model C2-Pilkades.BGI dan ditandatangani oieh
ketua panitia pemilihan.

Pasal 43
Keberatan yang diajukan oleh saksi calon terhadap pelaksanaan penghitungan suara
di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal42,tidak menghalangi pelaksanaan rapat
penghitungan suara di TPS.

i,a

ata: .a
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Bagian Ketiga
Pengumuman Penghitungan Suara

Pasal 44

[1) Panitia pemilihan mengumumkan salinan formulir Model c1-Pilkades'BGl dan

Iampirannya di TPS dan kemudian diumumkan di desa atau sebutan lain pada

hari pemungutan suara'

[2) paniiia p"rnllih"n menyampaikan L [satu) rangkap salinan formulir Model C-

pilkades.BGl, Model Ci-pilkades.BGl dan lampirannya kepada BPD pada.hari

pemungutan suara. Panitia pemilihan menyampaikan 1 fsatu) rangkap salinan

formulir Model c-Pilkades.BGI, Model c1-Pilkades.BGI dan lampirannya kepada

BPD pada hari Pemungutan suara.

[3) Panitia pemilihan ..iy"*p"ikan 1 [satu) rangkap salinan formulir Model C-

pilkades.BGl, Model Ci-pittaaes.BGl dan lampirannya kepada saksi pada hari

pemungutan suara.

[a) Saksi *11iU memeriksa kebenaran angka yang tertera pada formulir Model C1-

Pilkades.BGl dan lampirannya dengan mencocokkan pada formulir Model c1-

Pilkades.BGIPlanodanModelCl.R-Pilkades.BGIPlano.

Pasal 45

[1)Panitiapemilihanwajibmenyegel,menjaga,mengamankankeutuhankotak
suara selelah rapat penghitungan suara di TPS'

[2) panitia pemilihan wajiimenyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada

ayat [rj kepada BpD pada hari pemungutan suara dengan menggunakan surat

pengantar, Yang berisi:
a. foimutir Model C-Pilkades'BGI yang telah diisi;

b. formulir Model C1-Pilkades'BGI;

c. format Lampiran C1-Pilkades'BGI;

d. format Lampiran C1'R-Pilkades'BGI;

e. format C1-Pilkades.BGI Plano;

f. format C1.R-Pilkades'BGI Plano;

g. formulir Model C2-Pilkades'BGI;

[. formulir Model C3-Pilkades'BGI;

i. formulir Model C5-Pilkades'BGI;
j. formulir Model C6-Pilkades'BGI;

k. formulir Model C7-Pilkades'BGI;

I. model 43-Pilkades'BGI;
m. model D-Pilkades'BGl; dan

n'SuratSuarasahdantidaksah,suratsuarayangtidakdigunakan,dansurat
suara yang rusak atau keliru dicoblos'

[3)penyerahankotaksuarakepadaBPDsebagaimanadimaksudpadaayat[2)'
disaksikanolehcalonkepaladesaatausaksicalonkepaladesa.
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Pasal 46
Panitia pemilihan dilarang memberikan salinan formulir Model C-Pilkades.BGI,
Model c1-Pilkades.BGI dan lampirannya kepada siapapun dan/atau pihak manapun,
kecuali kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat [3).

BAB V
PENGHITUNGAN SUARA UTANG

Pasal 47
[1) Penghitungan suara ulang dilakukan di TPS.
(2) Penghitungan suara ulang di TPS dilakukan seketika apabila :

a. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
b. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang

kurang mendapat penerangan cahaya;
c. Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
d. Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
e. Saksi calon, pengawas, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses

penghitungan suara secara jelas;
f. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah

ditentukan; dan/atau
g. terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan

surat suara yang tidak sah.
(3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Saksi,

pengawas dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang
bersangkutan.

[4) Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari
yang sama dengan hari pernungutan suara.

. Pasal48
Ketentuan mengenai penghitungan suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk
penghitungan suara ulang di TPS.

BAB VI
PENETAPAN CATON KEPALA DESAYANG MEMPEROLEH SUARA TERBANYAK

SEBAGAI CALON KEPALA DESA TERPILIH

Pasal 49
Panitia menetapkan calon kepala desa terpilih berdasarkan Lampiran Model C1.R-
Pilkades. BGI tentang rekapitulasi catatan hasil penghitungan suara Di TPS.

BANAT.J PET."'IB N R DAYAAN IVIASYARA(AT NAN PEMT RI NTAHAN }T.$A
BIDANG PTMFRINTA'{AN DFSA TA 201$

i ,r7-
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BAB VII
PENUTUP

Pasal 50
Formulir penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Kabupaten Banggai

sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 51
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 12 Agustus 2016

BUPATI BANGGAI,

TTD

HERWIN YATIM

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal L2 Agustus 201,6

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

TTD

SYAHRIAL LABELO
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2016 NOMOR?Z7S

BADAN pT MBERDAYAAi\j IviASYARAKAT DAN PE iiilH Ri NTAIIAN Df $A
EloAl'rG P[[,18R:NTAHAN DASA "iA 201ii

:
'tt llll! lllll ll llll llll lll lllll llll llllll I ln | | ll ill 

' 
rrl lilll lll llll lll ll | | llll 

'l 
lll llllli'



184

Lampiran : Peraturan Bupati Banggai
Nomor : 18 Tahun 2016
Tanggal : 12 Agustus2016

RINCIAN FORMUTIR PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

1. MODELC-Pilkades.BGl

2. MODELCl-Pilkades.BGl

3. LAMPIRAN MODEL Cl-Pilkades'BGl

4. LAMPIRANMODELCl.R-Pilkades.BGl

5. MODEL C1 -Pilkades.BGl. PLANO

6. MODEL C1.R -Pilkades.BGl. PLANO

7. MODEL C2 -Pilkades.BGl

B. MODEL C3 -Pilkades.BGl

9. MODEL C4 -Pilkades.BGl

10. MODEL C5 -Pilkades'BGl

11. MODEL C6 -Pilkades.BGl

12. MODEL C7 -Pilkades'BGl

13. MODEL C8 -Pilkades.BGl

L4. MODEL D -Pilkades'BGI

15. MODELA3-Pilkades.BGI

SADAN PEI''{Bf; R )AYAAN MASYARAKAT l}AN

BIDANG PTMTRIN?A}jAN NE$ATA 2O1S

Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat

Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa.

Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat

Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa.

Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat

Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa.

Rekapitulasi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di

Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa'

Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat

Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa.

Rekapitulasi Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di

Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa'

Cataian Keiadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam

Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat

Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa'

Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.

Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan

Suara dan Penghitungan Suara di TPS dari panitia pemilihan

kepada BPD.

Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan

Suara dan Penghitungan Suara di TPS dari panitia pemilihan

kepada Camat.
Tanda Terima Penyampaian Sertifikat Hasil dan Catatan

Penghitungan Perolehan Suara di TPS kepada saksi calon

dalam Pemilihan KePala Desa'

Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih'

Daftar Hadir Pemilih di TPS Pemilihan Kepala Desa'

Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang

Penetapan KePala Desa TerPilih.

Daftar Pemilih TetaP.

BUPATI BANGGAI,

TTD

HERWIN YATIM

l!atl

It...-...rurr..[iluffirr
|:
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p E M u N G u rA N D li.l II cn r r u N?EATI itff I H rE M pAr p E M u N G urA N s uA RADALAM PEMITIHAN KEPATA DESA DI KABUPATETV NETViCAT TAHUN 2016
Pada hari ini ............... tanggal ............ bulan tahun .................. panitia pemilihan KepalaDesa mengadakan Rapat Pemungutan oan eengtritungan sr"." a"r". pemilihan kepala desayang dihadiri oleh saksi bertemplat di :
Tempat Pemungutan Suara [TpS)Desa : ................................
Kecamatan : ..........-.....................
Kabupaten : Banggai

A. Persiapan dan pemungutan Suara Di TpS.
Kegiatan Panitia Pemilihan Kepala oesa ai pimpin oleh Ketua panitia pemilihan Kepala
i"H,j|T"'ai 

pukul 07'00 wita dan-lerakhii pukul r+.oo wita dengan metakukan
1' Mengumumkan Dpr serta memberikan salinannya kepada saksi dan pengawas yang

Membuka kota suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara.Mengidentifikasi dan. menghitung lenis dan jumrah aotu.un serta peraratanpemungutan dan penghitungan ru".".
Memeriksa dan menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemirih.

*""f;;i:i;l 
penjelasan kepiaa pem'ih n,"ng"n"i pror"i dan tata cara pemberian

B. PENGHITUNGANSUARA
Penghitungan suara dimulai pukul 1s.00 wita dengan merakukan kegiatan :t 

Yi,HXt$.F 
dan mancatat jumrah pem'ih v"ng r".b".'."n suara berdasarkan

2' Menghitung dan mencatat jumrah suara yang digunakan, tidak digunakan dan rusakatau keliru di coblos.
3. Menghitung dan mencatat surat suara sah seluruh calonmencatat suara tidak sah.
4. Menghitung dan mencatat jumlah pemilih dan pengguna

penyandang cacat.
5' Mencatat kejadian khlsus dan/ atau keberatan saksi dengan menggunakan formulirmodel C2-pikades.BGI.

2.

3.

4.

5.

serta menghitung dan

hak pilih disabititas/

PANITIA PEMITIHAN KEPALA DESA

}AN PTfuISiERIJAV. AAN i",IAS'/ARAKAT DA!\
ci\jc PEM€Rii\,TAHAIJ DE$A ?A 2C1e

\
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SAKSI CALON

BUPATI BANGGAI,

TTD

HERWIN YATIM

1 2 3 4 5

EAnAi\ FEL.18*RDAYAAN MASYARAKAT nAN PFMTRINTAHAN DrSA
BIDANS PEMIRIi\TAhiAN DHSA 

'A 
2O1S



Model C1- Pilkades.BGI

SERTIFIKAT HASIL PERHITUNGAN PEROTEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUAM DALAM

PEMILIHAN KEPAIA DESA DI KABUPATEN BANGGAI TAHUN ...............

Tempat Penmungutan Suara (TPSJ

Desa

Kecamatan
Kabuapten : Banggai
Provinsi : Sulawesi tengah

I. DATA PEMILIHAN DAN PENGUNAAN HAK PITIH

III. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

BUPATI BANGGAI,

TTD

HERWIN YATIM

(Ai t)Aii P
|)1i:i

NO URAIAN LAX].LAKI PEREMPUAN IUMLAH

1 t 3 4 5

1. DATA PEMILIH
Pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT)

2 PENGGUNA HAK PILIH
Pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap (DPT)

II. DATA PENGGUNAAN SUMT SUARA

NO UMIAN KOTAK 1 KOTAK Z KOTAK3 IUITtLAH

1 2 3 4 5 6
I lumlah Suarat suara yang diterima termasuk

cadanqan 2o/o (2+3+4)

z lumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih
karena rusak/keliru coblos

3. lumlah surat suara yang tidak digunakan

lumlah surat suara yang digunakan

NO URATAN IUMLAH
1 z 3

umlah suara sah seluruh calon
? lumlah suara tidak sah
3 urnlan sah dan Tidak sah f 1+

PANITI,A PEMILIHAN KEPALA DESA

I 2 3 4 6 7 8 10 11
Ketua Sekretarls Bendahara Anggota Anggota Anggota Anggota Angqota Anqgota Anglqota

SAKSI CALON
1 2 3 4 5

Nama LenskaD Nama LenskaD Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap

a' ililr rm r r rll i!
tlg
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Lampiran Model C1- Pilkades.BGI

188

CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROTEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN KEPALA DESA DIKABUPATEN BANGGAI TAHUN

Tempat Penmungutan Suara (TPS)
Dusun/RW/RT*J
Desa :...................
Kecamatan
Kabuapten
Provinsi

: Banggai
: Sulawesi tengah

NOMOR DAN NAMA
CALOI{

RINCIAN PEROLEHAN SUARA IUMTAH
TIAP BARIS

IUMLAH

1 L , 3 4 J 6 I I 10 J

I (Ditulis dengan Huru0

2 (Ditulis dengan Huru0

3 (Ditulis dengan Huruf)

4 (Ditulis dengan Huru0

(Ditulis dengan Hurul)

lumlah Sara Sah Seluruh
Calon(1 +2+3 +4+5)

SUAM TIDAK SAH

(Ditulis dengan HuruO

IUMLAH SUARA SAH
DAN TIDAK SAH



PANITIA PEMILIHAN KEPATA DESA

NO JABATAN NAMA LENGKAP TANDA TANGAN
I Itbtua 1......

z Sekretarls

3 Bndahara 3..........,..............

+ Anggota +......

Anggota 5.....................,..-.

6 Anggota 6.....................

7 Anggota 7.....................,....

I Anggota 8.....................

9 Anggota 9.............,,......,

10 Anggota 10..................,,

tl Anggota 11.......................

189

BUPATI BANGGAI,

TTD

HERWIN YATIM

BADAN P F I!4 $ERPAYAA N I'JASYARAKAT ilA N F E I'J E R i N'Ai{Ai! NT SA

SIDANG P:MERINTAHAN DT$A TA 2OJE

SAKSI CALON

NO NAMA LENGKAP CALON KEPALA DESA TANDA TANGAN

I Nama Calon

2 Nama Calon 2.....................

3 Nama Calon 3.........................

4 Nama Calon 4.............,...,..

J Nama Calon s...........................

1

I L ....., r rr ur trr ril fl rrr | !r lrrrit
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Lamniran Model C1.R- Pilkades.BGI

REKAPITULASI CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DIKABUPATEN BANGGAI TAHUN

Tempat Penmungutan Suara (TPS)
Desa :...................
Kecamatan : ..................
Kabuapten : Banggai
Provinsi : Sulawesi tengah

NOMOR DAN IIIAMA
CALON

RINCIAN PEROLEHAT{ SUARA
DUSUN/RW/RT*)

JUMTAH IUMTAH

I 1 ? 3 4 J 6 I I 10 5

I A
n
c
k
a

A
n

k

A
tr

E
k
a

A
n
E
k
a

A
n

a
k
a

A
D

e
k
a

n

k

A
n
c
k
a

A
n

E
k
a

AN
gk
a

(Ditulis dengan Hurul)

2 A
n
g
k
a

n

k

n
E
k

n
a
k

n
g
k

A
n

c
k

A
n
g
k

A
n
a
k

A
n
c
k
a

An
gk
a

(Ditulis dengan Hurufl

3 A
n

c
k

A
n

E

A
n

E
k

A
D

g
k

A
n

k
a

A
n
c
k
a

tr

E
k

tr

e
k
a

A
n

k
a

An
gk
a

(Ditulis dengan Huru0

4 A
n

k
a

A
n
c
k
a

A
n

c
k
a

A
n

k
a

A
n

E
k
a

A
n

c
k
a

A
n

I
k

A
n
E
k

A
n
c
k

An
gk
a

(Ditulis dengan Huruf)

5 A
n
E
k

A
n

A
n
c
k
2

A
tr

k
a

A
n

c
k
a

A
n

c
k
a

A
tr

E
k
a

A
n

E
k
a

A
n

k

An
gk
a

(Ditulis dengan Huru0

lumlah Sara Sah Seluruh
Calon(1+2+3 +4+5)

SUARA TIDAK SAH A
n
e
k

A
n

k

A
n
a
k

A
n
g
k
a

A
n
c
k
a

A
n

E
k
a

A
tr

E
k
a

A
D

E
k
a

n

k

An
gk
a

(Ditulis dengan Huru0

IUMLAH SUARA SAH
DAN TIDAK SAH (Ditulis dengan Hurufl

BANAN P Ef.'{ B E * *AYAAI'J MASYARAKA: I]AN iJE Mf; RI N TAHAN D T. S.A

EIDANG PTMTRINTAI.,IAN DESA TA 2O1O

TL
ri r tttt rtttttt



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO IABATAN NAMA LENGKAP TANDA TANGAN

I Ketua 1...

2 Sekretaris 2.....................

3 Bndahara 3.........................

4 Anggota 4...............,....

Anggota 5...........................

6 Anggota 6.....................

7 Anggota 7.................,........

8 Anggota 8.....................

9 Anggota 9......................

10 Anggota 10....................

11 Anggota 1 1.....................,.

l9l

BUPATI BANGGAI,

TTD

HERWIN YATIM

BADAN PE 1,1 EERDAYMi\: I.JA$YARAKAT ilAi! P T i'JE R I NTAi-{AN NT SA

EIDANG PFLiER!NTAHAN DTSA 
-iA zCI6

:, llllll l t tttttt ll

SAKSI CATON

NAMA LENGKAP CALON KEPALA DESA iAN

1 Nama Calon

z Nama Calon
,

3 Nama Calon 3.........................

4 Nama Calon 4.............,......

J Nama Calon



Lampiran Model C1- Pilkades.BGI. Plano

RINCIAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUAM DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN KEPAIJT DESA DIKABUPATEN BANGGAI TAHUN

Tempat Penmungutan Suara (TPS)
Dusun/RW/RT+) :...................
Desa :...,...............
Kecamatan : ..................
Kabuapten : Banggai
Provinsi : Sulawesi tengah

SUAM TIDAK SAH

(Ditulis dengan Huru0

NOMOR DAI{ NAMA
CATON

RII{C|AN PEROLEHAN SUARA IUMUIH
TIAP BARIS

IUMTAH

1 I ? 3 4 5 6 a 8 9 10 5

1 (Ditulis dengan Huru0

2 (Ditulis dengan Hurul)

3 (Ditulis dengan Huruf)

4

J

(Ditulis dengan Huruf)

(Ditulis dengan Huruf)

lumlah Sara Sah Seluruh
Calon ( L + 2 + 3 a4+ 5)

IUMUIH SUARA SAH
DAN TIDAK SAH (Ditulis dengan Huru0



NO IABATAN NAMA LENGKAP TANDA TANGAN
1 Ketua
z Sekretaris 2....................,

3 Bndahara 3.........................

4 Anggota 4....................

Anggota

6 Anggota 6.....................

Anggota 7 ..........................

I Anggota 8..................

9 Anggota 9......................

10 Anggota 10........,,,.........

tl Anggota 11.......................

193

PANITI.A PEMILIHAN KEPALA DESA

BUPATI BANGGAI,

TTD

HERWIN YATIM

SADAN p[M*SRl]Av, AAI' iviA$YARAKAT DAN PEfIERiNTAi{AN }I$A
BIDANG PEMERiNTAHAN NTSA TA 201 S

SAKSI CALON
NO NAMA LENGKAP CALON KEPALA DESA TANDA TANGAN
I Nama Calon 1...........,......,..-
z Nama Calon 2.....................

3 Nama Calon 3........................,

+ Nama Calon 4..................,,

Nama Calon 5...........................

lr ,r

1
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Lampiran Model CL.R- Pilkades.BGI.Plano

REKAPITULASI RINCIAN HASIL PENGHITUNGAN PEROTEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUAM
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DIKABUPATEN BANGGAI TAHUN

Tempat Penmungutan Suara (TPS)
Desa

Kecamatan
Kabuapten
Provinsi

: Banggai
: Sulawesi tengah

NOMOR DAN NAMA
CALON

RINCIAN PEROLEHAiI SUARA
DUSUr{/RW/RTr)

luMUrn
'UMLAH

I 1 ? 3 + 6 7 I 9 10 5

I A
n
c
k
a

A
n

k
a

A
n

E
k
a

A
n

c
k
a

A
D

c
k
a

A
D

E
k
a

A
n
c
k

n

k

A
n
g

k

AN
gk
a

(Ditulis dengan Huruf)

a A
n

c
k
a

A
n

E
k

A
n

c
k
a

A
tr

k

A
n

c
k

A
n

I
k

A
n

E
k

A
D

E
k
a

A
D

E
k
a

An
gk
a

(Ditulis dengan Huru0

3 A
n

k

A
n

8
k

A
n
c
k

A
n

E
k

A
n

c
k
a

n

I
k
a

A
n

k
a

n
c
k
a

A
n
c
k

An
gk
a

(Ditulis dengan Huru0

4 A
n

k
a

A
n
c
k
a

A
D

c
k
a

A
n

k

A
n
c
k

A
n
c
k

A
n

E
k

A
n
E
k
a

A
D

c
k
a

An
gk
a

(Ditulis dengan Huruf)

A
n

k
a

A
n

E
k

A
n

c
k

A
n

k

A
n
c
k

A
n

k
a

A
D

c
k
a

A
n

k
a

A
tr

c
k
a

An
gk
a

(Ditulis dengan Hurufl

lumlah Suara Sah Seluruh
Calon(1 +2 +3 +4+5)

SUARA TIDAK SAH A
n
c
k

A
n
c
k

A
n
a
k

A
n

c
k
a

A
n

E
k
a

A
n

c
k
a

A
n

E
k

A
D

c
k

A
n

c
k

An
gk
a

(Ditulis dengan Huru0

IUMLAH SUARA SAH

DAN TIDAK SAH

i ::' i

tri

: ..i'



PANITI,A PEMILIHAN KEPALA DESA
NO IABATAN NAMA LENGKAP TANDA TANGAN
I Ketua 1............,..........
2 Sekretaris

3 Bndahara 3....,....................

+ Anggota 4....................

J Anggota 5........................-.

6 Anggota 6.....................

Anggota 7..........................

I Anggota 8.....................

9 Anggota 9......................

10 Anggota 10...,,......,......,,

11 Anggota 11.......................

195

BUPATI BANGGAI,

TTD

HERWIN YATIM

BAIAN p f. M SIRDAYAA iti Iv|A$YARAKAT DA [j P F f,1E R i NTA HAi\i Df $A
BI}ANC PEII4ERiNTAHAN DESA TA 201E

SAKSI CALON
NO NAMA LENGKAP CALON KEPALA DESA TANDA TANGAN

Nama Calon
z Nama Calon 2.....................

3 Nanra Calon 3.........................

4 Nama Calon 4..................,,

5 Nama Calon s.,......................,..

j,r
7'
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Lampiran Model C2- Pilkades.BGI

CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBEMTAN SAKSI DAIIIM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUAM DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUAM (TPS) DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

DIKABUPATEN BANGGAI TAHUN

Tempat Pemungutan Suara (TPS)
Desa :..................-
Kecamatan : ..................
Kabuapten : Banggai
Provinsi : Sulawesi Tengah

Keiadian Khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh saksi sebagai berikuC*) :

SAKSI YANG MENGAJUKAN KEBEMTAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

+) Coret yang Tidak Perlu
Keterangan :

1. Kejadian khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa

2. Apabila terdapat keberatan saksi, dicatat dan ditandatangani bersama oleh saksi dan Ketua Panitia Pemilihan

Kepala Desa pada Hari pemungutan suara.

BUPATI BANGGAI,

TTD

HERWIN YATIM

EADAN PTT.,4SHRDAYAAN MASYARAKAT NAN PEINTRIN1AHAN DTS'
BIDANG Pf Mf RIN?AliAN DE$A TA 2Sl6
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Lampiran Model C3- Pilkades.BGI

SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama
Tempat /Tgl. Lahir
Alamat

Atas Permintaan Pemilih
Nama
Nomor Urut DPT
Desa

Menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih tersebut dalam memberikan suara
pada Pemilihan Kepala Desa dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih yang

bersangkutan.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari
terbukti melanggar pernytaan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hokum.

Mengetahui,
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA, YANG MEMBUAT PERNYATAAN,

BUPATI BANGGAI,

TTD

HERWIN YATIM

SADAN pfM*ERnAYAAir,i i'IA$YARAKAT DAi\ Pf MERiNTAHAN nfSA
SIDAi\S PE[,1ERiNTAi.,IAN DESA TA 2016
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Lampiran Model C4- Pilkades.BGI

SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Berita Acara Kepada,
Pemungutan Suara dan penghitungan yth Ketua BpD ............
Suara di TpS di-

Tempat

Bersama ini disampaikan dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di :
Tempat Pemungutan Suara (TpS)
Desa :

Kecamatan :

Kabupaten : Banggai
Provinsi : Sulawesi Tengah
Dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan
suara, terdiri dari :

B. Surat Suara Yang digunakan, dan surat suara rusak keliru coblos.
C. FormulirsebagaimanadimaksudpadaHurufA,suratsuarasebagaimanadimaksudpadahurufB,sertaalat

kelengkapan TPS dan kelengkapan administrasi dimasukkan kedalam kotak suara dalam keadaan tersegel.

SADAN PHiNBFRDAYAAFJ MA$YARAKAT DAN PTMER'N1AHAN )*.SA
HIDANG PTMTRINlA'iAN DE$A TA 2016

1 M0DEL C-Pilkades.BGI Berita Acara Pemungutan dan Penghitung"rrSu".a ai fernput
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa.

2. MODEL C1-Pilkades.BGI Sertifikat Hasil Penghitungan pe.olehan-uaE diTi-par
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa.

LAMPIRAN MODEL C1-Pilkades.BGI Catatan Hasil Penghitungan perolehan Suara di Tempat
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa.

4. LAMPIRAN MODEL C1.R-Pilkades.BGI Rekapitulasi Catatan Hasil Penghitungan perolehan Suara di
Tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan Kepala Desa.

5. M0DEL C1 -Pilkades.BGI. PLANO Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Sra.a dt Temp"t
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa.

b. MODEL C1.R -Pilkades.BGl. PLANO Rekapitulasi Rincian Hasil Penghitungan perolehan Suara di
Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa.

7. MODEL C2 -Pilkades.BGI Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam
Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempar
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa.

B. MODEL C3 -Pilkades.BGI Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
9. M0DEL C6 -Pilkades.BGI Tanda Terima Penyampaian Sertifikat Hasil dan Catatan

Penghitungan Perolehan Suara di TPS kepada saksi calon
dalam Pemilihan Kepala Desa.

10. MODEL C7 -Pilkades.BGI Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada pemilih.
11 M0DEL CB -Pilkades.BGI Daftar Hadir Pemilih di TPS Pemilihan Kepala Desa.
L2. MODEL D -Pilkades.BGI Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang

Penetapan Kepala Desa Terpilih.
13. MODEL A3 -Pilkades.BGI Daftar Pemilih Tetap.

l.

A.

I I



Fer*lur*n Bupati tentsng 199

Yang Menyerahkan
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA, YANG MENERIMA,

BUPATI BANGGAI,

TTD

HERWIN YATIM

SADAN PT L4$ERDAYAAN''JASYARAKAT DAN PE iUE RI NTAT{AN DESA

BiDANG P:[,IERiNTAHAN DE$A TA 201fi
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Lampiran Model C5- Pilkades.BGI

SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Berita Acara Kepada,
Pemungutan Suara dan Penghitungan Yth Camat ........"..

Suara di TPS di-
Tempat

Bersama ini disampaikan dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS)
Desa :

Kecamatan :

Kabupaten : Banggai
Provinsi : Sulawesi Tengah
Dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan

suara, terdiri dari :

D. Surat Suara Yang digunakan, dan surat suara rusak keliru coblos'

E. Formulir sebagaimana dimaksud pada HurufA, surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf B, serta alat

kelengkapan TpS dan kelengkapan administrasi dimasukkan kedalam kotak suara dalam keadaan tersegel'

EADAN Ptt"{BE R ilAYAAN },4ASYARAKAT t}AN pf ME Rl |\TAHAN Dr $A

BIDANG PTMTR}N1AIiAN NT$A TA 2S16

1 MODEL C-Pilkades.BGI Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat
Pemungutan Suara dalam Pemilihqq Kqp4le !9!3.

L. MODEL C1-Pilkades.BGI Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat

Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala !9!4.
3. LAMPIRAN M0DEL C1-Pilkades.BGl Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di

Pemunsutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa'
Tempat

4. LAMPIRAN MODEL C1.R-Pilkades.BGI Rekapitulasi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di
Tempat PemunguEn Suara d@

( MODEL C1 -Pilkades.BGI. PLANO Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat
Pemunsutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa'

b. MODEL C1.R -Pilkades.BGl. PLANO Rekapitulasi Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di
Tempat Pemungutan Suara dalam Pem{!h4ql(gpeb !9!3

7. MODEL C2 -Pilkades.BGl Catatan Keiadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam

Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat

Pemunsutan Suara dalam Pemilihan Kel4lq !9!4.

8. MODEL C3 -Pilkades.BGl Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.

9. MODEL C6 -Pilkades.BGI Tanda Terima Penyampaian Sertifikat Hasil dan Catatan

Penghitungan Perolehan Suara di TPS kepada saksi calon

dalam Pemilihan Kepala Desa.

10. MODEL C7 -Pilkades.BGI Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih.

11. MODEL CB -Pilkades.BGl Daftar Hadir Pemilih di TPS Pemilihan Kepala Desa.

11 MODEL D -Pilkades.BGI Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang

PenetaDan Kenala Desa TerPilih.

13. M0DEL A3 -Pilkades.BGI Daftar Pemilih TetaP.

\ ......... ru ttt[ tu lul r illl lll lllil ._
:
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Yang Menyerahkan
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA, YANG MENERIMA,

BUPATI BANGGAI,

TTD

HERWIN YATIM

SANAN PTMSERDAYAAN I"4ASYARAKAT DAN PE :'"iE Ri N:AHAi.J }T SA
ElnAi\c P[[4eRiNIAHAN DESA TA 2C16
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Lampiran Model C6- Pilkades.BGI

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SERTIFIKAT HASIL DAN CATATAN PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA DI TPS DAU\M PEMILIHAN KEPALA DESA

DI KABUPATEN BANGGAI TAHUN

Tempat Pemungutan Suara (TpS)
Desa :

Kecamatan :

Kabupaten : Banggai
Provinsi : Sulawesi Tengah

Yang Menyerahkan
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

BUPATI BANGGAI,

TTD

HERWIN YATIM

BADAN PFI.,48H T }AYAA''J MA$YARAKAT NAN PFMTR'NTAHAN )T $A
BIDANG PTMIRINlA'"iAN DESA TA 2O1S

NO NAMA LENGKAP CALON KEPALA DESA TANDA TANGAN
I Nama Calon 1.....................-

2 Nama Calon 2.............,.,,.,..

3 Nama Calon 3.........................

4 Nama Calon 4....................

Nama Calon 5........................,..

tl 
.,l/I rl
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Lampiran Model C7- pitkades.BGI

SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH

Bersama ini deberitahukan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa mengundangsaudara/fi) ......(L/P*) No. Urut dalam DpT : .......... NlK/tdentitas Lain
. untuk memberikan suara pada pemirihan Kepala 6esa yang akandilaksanakan :

Alamat :

Tata Cara Pemberian Suara :

- Coblos Pada Nomor Urut atau Foto
atau Nama Calon

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Ketua,

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

Yang Menyerahkan,

t I

Yang Menerima,

(........ ....... ...)
Nama felas

Nama Pemilih
No DPT
DiteriTanggal

Nama lelas

BUPATI BANGGAI,

TTD

HERWIN YATIM

SA DAN P fr M *SRDAYAA N I."4AS'{ARAKAT DAIJ P E i\J E R ! NTA i-,{A N D: $A
SIDAi'.rG PElll€f?!NTAHAN DISA lA 2C]$



?M

DAFTAR HADIR PEMILIH DI TPS DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

DI KABUPATEN BANGGAI TAHUN

Tempat Pemungutan Suara (TPS)
Desa :

Kecamatan
Kabupaten

Lampiran Model CB- Pilkades.BGI

Panitia Pemilihan KePala Desa

Ketua,

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

BUPATI BANGGAI,

TTD

HERWIN YATIM

BADAN P E t".18 E fi *A.YAAN IvIASYARAKAT nAN p r r*f R I NTAHA N i)r SA

BIDANG i:f IVITRINTA'"JAN DESA TA 2016
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Lampiran Model D- Pilkades.BGI

PANITIA PEMILIHAN KEPATA DESA

DESA......... KECAMATAN KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 20......

Alamat : f |n.............

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ..........

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG MEMPEROLEH SUARA TERBANYAK SEBAGAI

CALON KEPALA DESA TERPILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA...'''".
KECAMATAN.......... KABUPATEN BANGGAI TAHUN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Huruf o

Peraturan Bupati Banggai Nomor L3 Tahun 2016 tentang Tata

Kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan
Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan

Calon Kepala Desa Yang Memperoleh Suara Terbanyak Sebagai

Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Desa ....".

Kecamatan ........ Kabupaten Banggai Tahun....'.'.'.....;

:1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat. II di Sulawesi (Lembar Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor T4,Tambahan Lembaran Negara

Nomor 7822);
2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95);

3. 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 terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20L4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

Mengingat

: ,n5

L ......- 1r rr ttt r[ rill ll ill rr
- lfrilr tll
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang petunjuk
Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2074
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) 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 57L7);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor rL2 Tahun zor4
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2016
tentang Pemilihan Kepala Desa [Lembaran Daerah Kabupaten
Banggai Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Banggai Nomor 111);

7. Peraturan Bupati Banggai Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata
Kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Tahun
2016 Nomor 2270);

'i:,H'.;:.'#::,,??3:il,[:ilT-if 
",]f"::,?'"ifl "T::?:f;Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 2ZT3).

Memperhatikan : Lampiran Model C1.R-Pilkades. BGI tentang Rekapitulasi
Catatan Hasil Penghitungan Suara di Tempat pemungutan
Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa ............ Kecamatan ...........
Kabupaten Banggai Tahun .........

MEMUTUSKAN:

: Saudara (i) ...................... yang memperoleh suara terbanyak
dalam Pemilihan Kepala Desa ......... sebagai Calon Kepala
Desa Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan........ Kabupaten Banggai Tahun .........

Menetapkan
KESATU

PEMERINTAHAN DE$A



BUPATI BANGGAI,

TTD

HERWIN YATIM

SANAN .PE M *ER*AYAAN T{ASYARAKAT DAN P E i\J! E R i NTAI'IAN DESA

SIDANG PEKTERINTAHAN DESA TA 2O1C

r l ttt ttttt ll llll i!
tl
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Lampiran Model 43- Pilkades.BGI

DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN KEPALIT DESA
DI KABUPATEN BANGGAI TAHUN

Desa :

Kecamatan ;

Kabupaten : Banggai

No No.KK NIK NAMA TEMPAT
LAHIR

'ANCGAL

LAHIR
UMUR STATUS

KAWIN
B/SlP

lENls
KELAMIN

Lk/Pr

ALAMAT DISABIL
ITAS

KETERA
NGANDUSUN RW RT

2 3 6 7 I 9 10 1 t2 13 74

Lk0
Pr0
Total 0

PAN iiifi ;M;i rilri ffioff iiiro
KETUA,

t....'.............. ........................)

BUPATI BANGGAI,

TTD

HERWIN YATIM

EADAN PEI,{EERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMER,NTAHAN DTSABIDAN€ PEMER'NTAHAN DESATA 2016

tr
a

$
6
*

'j


