
Menimbang :

BUPATI BANGGAI
PROVINSI SUI,AWESI TENGAH

PERATT'RAN DATRATI KABI'PATEN BAIT(X}AI
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PEffiLIIIAIS XTPALT DF;SA

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014

tentang Pemilihan Kepala Desa perlu menetapkan

Peraturan Daera-h tentang Pemilihan Kepala Desa;

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

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi

(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4

Nomor 7, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daera-h (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahtn 2OL4

tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik

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



5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2O14 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 123, Tambahan lrmbaran
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 2OL4

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia

Nomor 112 Tahun 2O14 tentang Pemilihan Kepala Desa

@erita Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4

Nomor 2092);

Dengaa PersetuJuan Bersama

DEWAIT PERITAItIL/UT RAI(YAT DAER.AII KABT'PATEN BAN(XIAI
dan

BI'PATI BAITGGAI

METIIIUSKAIf :

Menetapkan : PERATURAN DAERAII KABITPATEIT BAIIGGAI TEI{TANG
PEMILIHAX I(EPAI,A DESA.

BAB I
I{EfEI{TI'AT I'UT'If,

Pasd 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dima-ksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.

2. Bupati adalah BuPati Banggai.

3. Pemerintahan Daera-h adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwa-kilan Ralryat Daerah menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

4. pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom'

5. Dewan Per'wakilan Rakyat Daera-h yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

lembaga perwakilan ra'liqrat daerah yang berkedudukan sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah'
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6. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan diseh4'ui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagran wilayah dari
daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.

9. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Banggai.

10. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator
penyelenggaraan pemerintahan di wilayah ke{a kecamatan yang dalam
pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan
dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

11. 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.

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

13. 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.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat
APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

15. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat didesa

dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur dan adil.

16. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang,

tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan ruma-h tangga desanya dan

melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah'

17. panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut

Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati

pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksalaan pemilihan Kepala

Desa, pengawasan pemilihan Kepala Desa dan menyelesaikan perselisihan

hasil pemilihan KePala Desa .

18. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut

Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk

menyelenggara-kan proses Pemilihan Kepala Desa'

19. Pengawas adalah Panitia Pemilihan Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati

yan! bertugas melakukan pengawasan penyelenggaraan proses Pemilihan

Kepala Desa.
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2O. pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan secara

terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah

dan tinggi.

21. pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal

yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan bedenjang'

22.Bakal calon Kepala Desa adalah warga masyarakat desa setempat yang

mendaftarkan diri sebegai calon Kepala Desa'

23. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan

olehpanitiapemilihansebagaicalonyangberhakdipilihmenjadi
Kepala Desa.

24. CaJon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh

suara terbanya-k dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa'

25. penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat

yang berwenang untuk melaksalakan tugas, hak dan wewenang serta

kew4jiban Kepala Desa dalam kurun wakhr tertentu'

26. Kepala Desa purnabakti adalah pejabat Kepala Desa yang telah berakhir

masa jabatannYa.

27. pelaksana Harian Kepala Desa yang selanjutnya disebut plh. Kepala desa

adalah seorang pejabat didalam struktur Pemerintah Desa yang ditunjuk

oleh Kepala Desa untuk mela-ksanakan tugas dan kewqiiban Kepala Desa

denganbatasankewenangantertentuyangbersifatsementaladalamkurun
waldu tertentu karena Kepala Desa melaksanakan cuti'

28. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutal dan telah memenuhi

persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa'

2g.Dattar Pemilih Sementsra yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar

pemilih yang disusun berdasarkan data data penduduk desa yang telah

aip.ru"rrarui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan

pemilih balr.

3o.DaftarPemilihTambahanyangselanjutnyadisebutDPTbadalahdaftar
pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang

tersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara

31. Daftar Pemilih Terep yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih

yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan

ia"rrtit 
" 

pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa'

32. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukaa oleh Cdon Kepala Desa

untuk meyalinkaa para pemilih dalam rangla mendapatkan dukungan'

33. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingftat TPS adalah tempat

dilaksanakannya pemungutan suara dan penghitungan suara'

34. Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam

desa yang merupakan lingkungan kerja pemerintahan desa'

35. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah

bagian wilayah te4a aaUm dusun yang terdiri dari beberapa Rukun

Tetangga atau RT dan kelembagaannya dibenhrk melalui musyawarah

p"rrg*" RT yarrg ditetapkan oleh Kepala Desa'
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36. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya
adalah bagian wilayah kerja dalam rukun warga atau RW yang terdiri dari
beberapa kepala keluarga dan kelembagaannya dibentuk melalui- musyawarah kepala keluarga yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

3T.Pengukutr Sumpah adalah pejabat yang diberikan kewenangan untuk
melaksanakan pengulruhan sumpah atau rohaniawan atau sebutan lain
dari masing-masing agama yang diakui oleh Negara.

38.Karh Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat I(lP adalah identitas
resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkal oleh instansi pelaksana
yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

39. Hari adalah hari kalender.

BAB II
PEUILIHAIT NEPAI"A DESA

Passf 2

Kepala Desa dipilih secara langsung oleh penduduk desa.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia,
jqjur dan adil.

Pasal 4

(1) Pemilihan Kepala Desa di daerah dilalrukan secara serentak 1 (satu) kali
atau dapat bergelombang.

. (21 Pemilihan serentak 1 (sahr) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama di
- seluruh desa di daerah.

(3) Pemilihan bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara bertahap di beberapa desa pada

hari yang sama dalam kurun wakttr tertentu'

Pasal 5

(1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (3) dilaksanalan dengan mempe rtimbangkan:
a. Pengelompokan walrhr beralhirnya masa jabatan Kepala Desa

di daerah;
b. Kemampuan keuangan daerah; dan/atau
c. Ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di daerah yang memenuhi

persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.

(2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam jangka walrtu 6 (enam) tahun'
(3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan dengan interval waktu paling lana2 (dua) tahun.

(a) Dalam hal terjadi kebljakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala

: Desa bergelombang, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap

diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa.

: (5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah' 
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Paeal 6

(1) Untuk efektifrtas penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Pemerintah
Daerah membentuk panitia pemilihan kabupaten yang ditetapkan dengan
keputusan Bupati.

(2) Panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimalsud pada ayat (1)

mempunyai tugas meliputi:
a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi

dan mengendafikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat
kabupaten;

b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa

terhadap panitia pemilihan;
c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa;

d. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
e. mela-ksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

BAB Itr
PELIIXSAITAAI|

Bagia! Kceatu
Umum

Pesal 7

penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
a. Persiapan;
b. Pencalonan;
c. Pemungutan suara;
d. Penetapan dan pengangkatan; dan
e. Pelantikan.

Baglan Kedua
Persiapan

Paragaf 1
Pomboatukaa Paaltta Pemlllhna

Pasal 8

persiapan pemilihan Kepala Desa di tingkat desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas kegiatan:
a, BPD memberitahukan secara terh{is kepada Kepala Desa tentang a-kan

berakhirnya masa jabatan Kepala Desa paling lambat 6 (enam) bulan

sebelum masa jabatan beraltrir;
b. Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan

desa pada masa akhir jabatan kepada Bupati melalui camat atau sebutan

lain, dalam jangka walrhr 5 (lima) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

c. Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD yang ditetapkan

dalam jangka walrhr 1o (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir

masa jabatan;



(i)

(21

(3)

(i)

(21

Pasat 9

Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf c dilafrukan dalam musyawarah BPD yang dihadiri minimal 2/3 dari
jurnlah anggota BPD.

Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf c ditetapkan dengan Keputusan BPD dan tembusannya disampaikan
kepada Bupati melalui Camat.

Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilantik oleh BPD.

Pasal 10

Keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (2) berjumlah ganjil yang terdiri dari unsur perangkat desa'

lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat desa.

Syarat untuk menjadi anggota panitia pemilihan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (2) adalah sebogai berikut :

a. Warga Negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan

Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia;
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 Bhinneka Tunggal Ika yang dibuktikan dengan

surat pernyataan dan ditandatangani diatas materai yang cukup;
c. Berpendidikan pding rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau

sederajat yang dibuktikan dengan iiazah dan fotocopy iiazah
yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

d. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun pada saat mendaftar
yang dibulrtikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan keLahiran
yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenalg;

e. Bersedia dan mampu menjadi panitia pemilihan yang dibuktikan
dengan surat pernyataan dan ditandatangani diatas materai
yang cukup;

f. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
g. Tidak pernah dliatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana per{ara paling singkat 5
(lima) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan surat pernyataan
bermaterai cukup;

h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

i. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil; dan
j. Mampu secara jasmani dan rohani.

Pasat 11

Panitia pemilihan sebggnimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3)

dalam melaksanakan tugas berpedoman pada asas:

a. mandiri;
b. jujur;
c. adil;
d. kepastian hukum;
e. tertib;

(1)
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f. kepentingan umum;' g. keterbukaan;
h. proporsionalitas;

- i. profesionalitas
j. akuntabilitas;
k. efrsiensi;
l. efektivitas;
m. aksebilitas.

(2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 9 ayat (3)

mempunyai tugas:
a. Merencanakan, mengkoordinasikatt, menyelenggarakan, mengawasi

dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati

melalui Camat;
c. Melalrukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
d. Menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa;

e. Meneliti persyaratan bakal calon Kepala Desa;
f. Menetapkan calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
g. Menetapkan dan mengendalikan pelaksanaan kampanye;
h. Membuat dan menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara

kepada pemilih;
i. Menetapkan jumlah srrrat suara dan kotak suara;
j. Mencetak surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan

pemilihan lainnya;
k. Menyiapkan tempat pemungutan suara;
l. M elaksanakan pemungutan suara;

: m. Melaksanakan penghitungan suara;
n. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan

- hasil pemilihan;
o. Menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
p. Melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada BPD'

(3) Panitia pemilihan mengajukan perrencanaan biaya pemilihan kepada Bupati
melalui camat atau sebutan lain dalam jangka walrttr 3O (tiga puluh) hari
setelah terbentuknya panitia pemilihan.

(4) Persetqjuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu
3O (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia'

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia pemilihan akan diatur dalam

Peraturan BuPati.

Paragraf2
Pendaftaran Pernlllh

Pasal 12

(1) Pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai penduduk

desa.

(2) Pendaftaran pemilih dilaksanalan selama 12 (dua belas) hari'
: (S) O.ft"t pemilih dimutakhirkan dan divalidasikan sesuai dengan

data penduduk di desa.
: (O) pemutalhiran dan validasi daftar pemilih sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dilakukan selama 5 (lima) hari'
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(5) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut :

a. Penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala- Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/
pernah menikah;

b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap; dan
d. Berdomisili didesa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum

disahkan dan ditetapkannya DPS, yang dibuktikan dengan KTP atau
surat keterangan penduduk yang dikeluarkan oleh kepala desa dan

disahkan oleh Camat;
(6) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pe8ol 13

(1) Pemutakhiran sebageimana dimaksud dalam Pasal t2 ayat (3)

dilakukan karena:
a. Memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal

pemungutan suara pemilihan suda-h berumur 17 (tujuh belas) tahun;
b. Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
c. Telah meninggal dunia;
d. Pindah domisili ke desa lain;
e. Pensiunan anggota TNI dan anggota Polri; atau

: f. Belum terdaftar;
(2) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'

- panitia pemilihan men5rusun dan menetapkan DPS.

(3) DPS sebagaimala dimaksud pada ayat (2), diumumkan melalui papan

informasi yang terdapat di kantor desa dan tempat lain yang strategis

di desa.

(4) Jangka waktu pengumuman dilaksanakan 3 (tiga) hari.

Pssal 14

(1) Dafam janeka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4)'

pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai
penulisan nama dan/ atau identitas lainnya.

(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 desa tersebut;
c. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun;
d. Pemilih yang sudah memenuhi syarat usia pemilih pada saat hari dan

tanggal pemungutan suara dilaksanakan; atau

. e. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat
' sebagai pemilih.

(3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud
, pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan

perbaikan DPS.
9



Pasal 15

(1) Pemilih yang belum terdaftar dalam DPS, secara aktif melaporkan kepada
. panitia pemilihan melalui kepala dusun atau ketua RW/ RT.

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

(3) Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi
persyaratan sebagai pemilih:

(4) Pencatatan data pemilih tambahan (DPtb) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya
pengumuman DPS.

P.sal 16

(1) DPTb diumumkan oleh panitia pemilihan melalui papan informasi yang

terdapat di kantor desa dan tempat lain yang strategis di desa.

(2) Jangka wakhr pengumuman DPtb sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'

dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu
penyusunan DPIb.

Pa88l 17

Panitia pemilihan mengesahkan dan menetapkan DPS yang sudah diperbaiki

dan DPTb sebagai DPT dalam musyawarah yang dihadiri oleh calon

Kepala Desa, unsur musyawarah pimpinan kecamatan dan BPD'
Passl 18

: (1) DPT sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 disahkan dan ditetapkan
olehpanitiapemilihanyangdisaksikanolehcalonKepalaDesa,

- unsur musyawarah pimpinan kecamatan dan BPD.

(2) D5lT yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah dan

bersifat final.
(3) Dalam hal ada pemith yang meninggal dunia mal<a panitia pemilihan

membubuhkan catatan "meninggal dunia" pada kolom keteralgan dalam

DPT.

(4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1f, diumumkan melalui papan

informasi yang terdapat di kantor desa dan tempat lain yang strategis

di desa.

(5) Dalam hal terdapat pemilih yang pindah domisili pada saat pengumuman

DpT dilaksanakan, maka panitia membubuhkan catatan "pindah domisili"
pada kolom keterangan dalam DPT dan yang bersanglutan tidak dapat
menggunakan hak PilihnYa.

(6) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (a) diumumkan sampai dengan

penyelenggaraan pemungutan suara.

Pa$l 19

- (1) Panitia pemiJihan membuat dan menyampaikan surat pemberitahuan
pemungutan suara kepada pemilih berdasarkan data pemilih pada DPT'

' 
(21 untuk keperluan pemungutan suara di TPS, panitia pemilihan menJrusun

sslinan DPT untuk TPS.
10



Pasal 20

(l) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan
kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

(2) Kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada panitia pemilihan tingkat
kabupaten melalui Camat paling lama 5 (lima) hari setelah penetapan DPT.

Bagtan Ketiga
Pencalona.n

Pangaf I
Pondaftaraa Celoa

Pesaf 21

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
a. Warga Negara Republik Indonesia;
b. Bertekwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
serta mempertahankan dan memelihara keututran Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan Bhinneka T\rnggal lka;

d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama
atau sederajat;
Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal didesa setempat paling
kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkal putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara

dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang

bersangkutan pemah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan

berulang-ulang;
j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
k. Sehat jasmani dan rohani;
l. Tidak pemah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali

masa jabatan;
m. Berkelakuan baik;
n, Mendapatkan izin terh:lis dari pejabat pembina kepegawaian apabila

calon Kepala Desa berstatus sebogai pegawai negeri sipil;

o. Mendapatkan izin cuti tertulis dari camat apabila calon Kepala Desa

berstatus sebagai Kepala Desa aktif;
p.MendapatkanizincutitertulisdariCamatapabilacalonKepalaDesa

berstatus sebagai anggota BPD;

q.MendapatkanizincutitertulisdariKepalaDesaapabilacalonKepalaDesa
berstatus sebagai Perangkat desa;

r. Memenuhi kelengkapan persyaratan pencalonan kepala desa'

e.

f.

c.

h.
i.
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Pasal22

(1) Panitia pemilihan mengumumkan informasi pendaftaran bakal calon
Kepala Desa meldui papan informasi yang terdapat di kantor desa
di tempat yang strategis di desa, pengeras suara atau menurut tata cala
yang digunakan di desa yang bersangkutan.

(2) Pengumuman informasi pendaftaran bakal calon Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.

Pssal 23

(1) Panitia pemilihan membuka pendaftaran bakal calon Kepala Desa selama 7
(tujuh) hari terhitung sejak berakhirnya pengumuman informasi
pendaftaran bakal calon Kepala Desa.

(2) Apabila waktu yang ditentukan sebagaimana dimalsud pada ayat (1)

tidak terdapat pendaftar dan/ atau hanya 1 (satu) pendaftar bakal calon
Kepala Desa maka jangka walrtu pendaftaran diperpanjang selama

3 (tiga) hari.

(3) Bilamana waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tidak terdapat pendaftar dan/atau hanya 1 (satu) pendaftar bakal calon

Kepala Desa maka BPD melaporkan secara tertulis proses pencalonan

Kepala Desa kepada Camat berdasarkan laporan tertulis dari
panitia pemilihan dan menyampaikan permohonan pengangkatan penjabat
Kepala Desa kepada Camat.

(4) Camat menyarnpaikan usulan pengangkatan penjabat Kepala Desa dari
pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten kepada Bupati
melalui SKPD yang membidangi administrasi pemerintahan desa.

(5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan
tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa sampai dengan

dilantiknya Kepala Desa yang terpilih melalui pemilihan Kepala Desa

serentak pada gelombang berikukrya.

(6) Dalam hal Kepala Desa dijabat oleh penjabat Kepala Desa,

maka penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas Kepala Desa sampai
dengan dilantiknya Kepala Desa yang terpilih melalui pemilihan
Kepala Desa serentak gelombang berikutnya.

Peragraf 2
Penelltian Bakal Calon, Ponetapaa &a Pengumunan Cdon

Pasal 24

(1) Panitia pemilihan melakukan penettian terhadap kelengkapan persyaratan
administrasi bakal calon Kepala Desa dan klari{ikasi pada instansi yang
berwenang memberikan surat keterangan selama 5 (lima) hari sejak
penutupan pendaftaran.

(2) Kelengkapan persyaratan administrasi bakaf calon kepala desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen mengenai
persyaratan administrasi bakal calon kepala desa.
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(3) Persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) meliputi:
a. Surat permohonan/ lamaran ditulis dengan tinta hitam diatas kertas

bermaterai;
b. Surat pemyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat

oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
c. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ih, yang dibuat oleh yang
bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;

d. Fotocopy ijazah pendidikan formal atau non formal dari tingkat dasar
sampai dengan ijazah terakhir atau sederqiat yang dilegalisasi oleh
pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;

e. Fotocopy akta kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang bnyenang
atau surat keterangan kenal lahir;

f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
g. Surat pemyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat

oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
h. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Ikrtu Keluarga (KK)

yang masih berlaku yang dilegalisir oleh Camat;
i. Surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun

sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan
Kepala Desa setempat;

j. Surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pemah dijatuhi
pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;

k. Surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang
dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah
mempunyai hukum tetap;

1. Surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah;
m. Surat pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali

masa jabatan diatas kertas bermaterai;
n. Surat keterangal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yarlg

membidangi adminstrasi pemerintahan desa bahwa tidak pernah
menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;

o. Surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pilkades
dengan sadar dan penuh tanggungiawab diatas kertas bermaterai;

p. Surat pemyataan tidak akan melakukan politik uang diatas kertas
bermaterai;

q. Pas photo berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
r. Melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon

kepala desa;

s. Izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian apabila calon
Kepala Desa berstatus sebagai pegawai negeri sipil;

t. lzirr cuti terhrlis dari Camat apabila calon Kepala Desa
berstatus sebagai Kepala Desa aktif;
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u. Izin cuti tertulis dari Camat apabila calon Kepala Desa
berstatus sebagai anggota BpD;

v. Izin cuti tertulis dari Kepala Desa apabila calon Kepala Desa
berstatus sebagai perangkat desa.

(a) Dafam hal penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat
kekurangan persyaratan ma-ka panitia pemilihan memberikan waktu
kepada bakal calon Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari untuk melengkapi
persyaratan pendaftaran.

Pasal 25

(1) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian persyaratan bakal calon
Kepala Desa kepada masyaralat melalui papan informasi di tempat yang
strategis di desa, pengeras suara atau menurut tata cara yang digunakan
di desa yang bersangkutan selama 3 (tiga) hari.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar
masyarakat dapat memberikan masukan kepada panitia pemilihan.

(3) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (21,

wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan paling lama
3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil penelitian persyaratan bakal calon
Kepala Desa berakhir.

Pasal 26

(1) Bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2L ayat (1) berjurtlah paling sedikit 2 (dua) orang
dan paling banyak 5 (lima) orang maka panitia pemilihan menetapkan
bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.

(2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari
2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama

2O (dua puluh) hari.

(3) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan masih tetap
ln:rang dan 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kepala Desa aktif yang ikut
dalam pencalonan kembali melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa

sampai dengan akhir masa jabatan.

(4) Tidak terlaksananya pemilihan Kepala Desa karena alasaa sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) panitia pemilihan melaporkan secara tertulis
kepada BPD dan selanjutnya BPD menyampaikal kepada Camat.

(5) Berdasarkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4)'

selanjutnya Camat menyampaikan usulan pengangkatan penjabat

Kepala Desa dari pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten

kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi administrasi
pemerintahan desa.

(6) Dalam hal Kepala Desa dljabat oleh penjabat Kepala Desa,

maka penjabat melaksanakan tugas Kepala Desa sampai dengan

dilantilmya Kepala Desa yang terpilih melalui pemilihan Kepala Desa

serentak pada gelombang berikutnya.
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Pasal 27

(1) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (1) diumumkan melalui papan informasi yang terdapat di tempat yang
strategis di desa, pengeras suara atau menurut tata cara yang yang
digunakan di desa.

(2) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan dan berhak dipilih tidak
dibenarkan mengundurkan diri terhitung sejak tanggal ditetapkan sebagai
calon Kepala Desa, dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri
secara administratif dianggap tidak terjadi pengunduran diri.

(3) Calon Kepala Desa mengundurkan diri sebagaimana maksud pada ayat (2)'

meskipun mendapatkan suara terbanyak, calon tersebut dianggap gugur
dan calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak kedua ditetapkan
sebagai Kepala Desa terpilih.

(4) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan dan berhak dipilih
terbukti bersafah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap, maka secara administrasi dinyatakan gugur dalam
proses pemilihan.

(5) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan dan berhak dipilih
meninggal dunia, ma-ka secara administrasi dinyatakan gugur dalam
proses pemilihan.

Pasal 28

(i) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, palitia melakukan seleksi

tambahan dengan mengguna-kan kriteria pengalaman bekerja di lembaga

pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi tambahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasd 29

(1) Panitia pemilihan menetapkan calon Kepala Desa dan penentuan

nomor urut melalui undian secara terbuka.

(2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimalsud pada ayat (1)'

dihadiri oleh para calon.

(3)Nomorurutdannamacalonyangtelahditetapkan,disusundalamdaftar
calon dan dituangkan dalam berita acara penetapal calon Kepala Desa.

(4) Berdasarkan berita acara penetapan calon Kepala Desa sebagaimana

dimaksudpadaayat(3),panitiapemilihanmenerbitkanKeputusanpanitia
pemilihan Kepala Desa tentang penetapan calon Kepala Desa yang berhak

dipilihpalinglama3harisejakselesainyapengrrmrrmalrhasilpenelitian
persyaratan bakal calon Kepala Desa kepada masyarakat'

(5) Panitia pemilihan mengumumkan penetapan calon Kepala Desa yang

berhak dipilih melalui papan informasi yang terdapat di tempat yang

strategis di desa, pengeras suara atau menurut tata cara yang lazim

digunakandidesa,palinglambatT(tujuh)harisejaktanggalditetapkan.
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(6) Penetapan sebagaimana dimalsud pada ayat (4) bersifat final
_ dan mengikat.

(7) Panitia pemilihan menyampaikan keputusan tentang penetapan calon
- Xepala Desa yang berhak rliFilih beserta pas photo berwama calon Kepala

Desa yang berhak dipilih kepada panitia pemilihan tingkat kabupaten
melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterapkan.

Paragraf3
IIamlnnye

Passl 30

(l) Panitia pemilihan tingkat kabupaten menetapkan jadwal kampanye.

(2) Panitia pemilihan menetapkan secara teknis jadwal kampanye pada
masing-masing desa.

Pasal 31

Kampanye calon Kepala Desa dapat dilaksanakan melalui:
a. Pertemuan terbatas;
b. Tatap muka dan dialog;
c. Penyebaran bahan kampanye kepada umum; dan
d. Pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain

yang ditentukan oleh panitia pemilihan.

Pesd 32

: (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi
sosial budaya masyarakat desa.

: (2J Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka
waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.

(3) Untuk mendukung pelaksanaan kampanye, calon kepala desa
dapat membentuk Tim Kampanye di tingkat desa atau Tim Kampanye
di tingkat dusun;

(4) Calon kepala desa mendaftarkan tim kampanye sebag?irnana dimaksud
pada ayat (3) kepada Panitia Pemilihal 1 (satu) hari setelah penetapan
Pasangan Calon sampai dengan paling lambat I (satu) hari sebelum
penyelenggaraan kampanye.

(5) Tim kampanye sglagairnana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
a. menyelenggarakan kegiatan kampanye;
b. menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Panitia Pemilihan dan

aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat tentang
penyelenggaraan kampanye; dan/atau

c. menyebarkan bahan kampanye.

(6) Tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab
rhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban penyelenggaraan.

' (71 Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip

.. jujur, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab.
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Pasal 33
t (r) Materi kampanye memuat tentang visi dan misi bila terpilih sebagai

. Kepala Desa.
' (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin

diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
(3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (i) berisi program yang akan

dilaksanakan dala'n rangka mewujudkan visi.
(4) Materi Kampanye sebagaimana dima-ksud pada ayat (1) dapat disampaikan

secara lisan mauprrn terhrlis kepada masyarakat.

Pagal 34

(1) Materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) harus:
a. menjunjung tingg pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;
b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri

bangsa;
c. meningkatkan kesadaran hukum;
d. memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab

sebagai bagan dari pendidikan politik; dan
e. menjalin komunikasi politik yang sehat artara calon kepala desa dengan

masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia
yang demokratis dan bermartabat.

(2) Materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4)

disampaikan dengan cara:
a. sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas

ditampilkan kepada umum;
; b. tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;

c. edukatil/ mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan
mencerahkan pemilih;' d. bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan

atau calon kePala desa lain; dan
e. tidak bersifat provokatif.

(3) Pelaksana kamPanYe dilarang:
a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan undang-undang

DasarNegaraRepubliklndonesiaTahunlg45,danbentukNegara
Kesatuan RePublik Indonesia;

b. Melakukan kegiatan yang membahayalan keutuhan Negara Kesatuan

Republik Indonesia;
c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon

yang lain;
d. Menghasut dan mengadu-domba perseoftrng€rn atau masyarakat;

e. Mengganggu ketertiban umum;
f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan

penggunaankekerasankepadaSeseorErng'sekelompokanggota
masyarakat' dan/atau calon yang lain;

g. Merusak dan/ atau menghitangkan alat peraga kampanye calon;

h. Menggunakan fasilitas pemerinta-h, tempat ibadah, dan tempat
- pendidikan;' i. Membawa atau menggunakan gambar dan/ atau atribut calon lain

setaindarigambardan/atauatributCalonyangbersangkutan;dan
'j.Menjanjikanataumemberikanuangataumaterilainnyakepadapeserta

kamPanYe' 
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(4) Pelaksana kamPanYe
mengikutsertakan:

kegiatan kampanye dilarang

a. Pegawai Negeri Sipil;
b. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik

Indonesia;
c. Kepala Desa;
d. Perangkat desa;
e. Anggota BPD; dan
f. Warga Negara lndonesia yang tidak memiliki hak memilih'

Passl 35

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan (4) dikenai sanksi dengan tahapan :

a. Peringatan terhrlis yang dikeluarkan oleh panitia pemilihan kepada calon

Kepala Desa apabila dalam pelaksalaan kampanye melanggar larangan

walaupun belum terjadi gangguan;

b. Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau

di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan

yarrgberpotensimenyebarkewilayahlainolehpanitiapemilihandibantu
aparat keamanal.

Pasef 36

(1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dal tanggal

pemungutan suara.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kampanye pemilihan kepala desa diatur

dengan Peraturan BuPati.

Bagirn KeeEPat
Penulguta! d.! PGrlglr ttungan Suara

Paragnf 1
Penurgutaa Suara

Pesal 37

(1) Hari dan tanggal pemungutan suara seca'ra serentak ditetapkan dengan

Keputusan BuPati.

(2) Panitia pemilihan menyiapkan perlengfupan penyelenggaraan pemilihan

Kepala Desa.

(3) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi surat suata'

kotak suara, bilik suara, sampul, alat pencoblos surat suara' tinta dan

kelengkaPan Peralatan lainnYa'

( ) Jumlah kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai

jumlah wilaYah dusun di desa'

(5) Dalam hal desa secara kewilayahan hanya mempunyai 1 (satu) dusun'

maka jumlah kotak suara sebagaimana dimalsud pada ayat (3) dibuat

dengan mendasari jumlah RW atau RT'

(6) Perlengkapan sebagaimana dimaksud 
- 
pada ayat (2)' disimpan di kantor

desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya'

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan bahan' jumlah' bentuk'

ukufan, warna perleigtapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diahrr

dengan Peraturan BuPati' 
18
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Pasd 38

Panitia pemilihan menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS.

TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat
yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin

setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan

rahasia.
pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai paling

lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.

Dalam pembuatan TPS sebagqimana dimaksud pada ayat ( l)'panitia
pemilihan dapat bekerjasama dengan masyarakat.

Pasat 39

pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul o7.oo wita sampai dengart

14.00 \rita pada saat hari pemungutan suara.

sebelum pemungutan suara dilaksanakan, saksi dari masing-masing calon

menyera-hkan surat mandat bermaterai kepada panitia pemilihan paling

lambat 3O (tiga puluh) menit sebelum dimulainya pemungutan suara'

Pasal 4'O

sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan memberikan

penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara'

(1)

(21

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(3)

(4)

(s)

(2) Setelah melakukan kegiatan sebagaimala dimaksud pada ayat (1)'

panitia pemilihan melakukan kegiatan:

a. Mengumumkan jumlah daftar pemilih tetap desa'

b. Membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh dokumen

isi kotak suara;
c. Mengidentilikasi jenis dan menghitung jurrnah dokumen serta

peralatan pemungutan dan penghitungan suara;

fegiatan p.oiti" sebagaimana iimal<sud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh

saksi dari calon, BPD, pengawas' dan warga masyarakat'

Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2)' dibuatkan dl*
b.it" a.ar" yang ditandatangani oleh ketua dan paling rendah 2 (dua)

anggota panitia pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon'

Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Panitia Pemilihan

tingkat KabuPaten.

Pasal 41

(1) Dalam pemberian suala, pemilih diberi kesempatan oleh panitia

berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih dengan memperlihatkan

surat pemberitahuan pemungutan suara'

(2) Dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat memperlihatkan

surat pemberitahrr"Il p""*""gt'tto suara kepada panitia pemilihan' maka

yang bersangkutan harus memperlihatkan KTP atau Surat Keterangan

dan/atau Kartu Keluarga'
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Pasd 42
:

(1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan frsik lain
. pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain

sebagai pendamping atas permintaan pemilih'

(2) Pemilih yang tidak mampu mendatangi TPS karena sakit, maka panitia
pemilihan berkewajiban memberikan kesempatal kepada pemilih tersebut
untuk memberikan suaranya dengan cara panitia pemilihan mengu4iungi
pemilih dimaksud dengan disaksikan oleh para saksi.

(3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menunjukkan
dan menyera-hkan surat pernyataan pendamping pemilih kepada panitia
pemilihan.

(4) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakaa

pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal .t3

(1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui

surat suara yang berisi nomor' foto, dan nama calon'

(2) pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu

calon dalam surat suara menggunakan alat coblos berupa paku yang telah

disediakan oleh panitia pemilihan.

Pasal 44

: (1) Apabila menerima surat suara rusak, pemilih dapat meminta surat suara
pengganti kepada panitia pemilihan, dengan ketentuan mengembalikan

. surat suara yang rusak kepada panitia pemilihan, untuk mendapatkan

surat suara Pengganti.

(2) Apabila terdapat kekeliruan dalam mencoblos surat suara, pemilih dapat

meminta surat suata pengganti kepada panitia pemilihan dengan

ketentuan mengembalikan surat suara yang keliru dicoblos kepada panitia
pemilihan, untuk mendapatkan surat suara pengganti'

(3) Surat suara rusak dan atau keliru dicoblos sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan (2) dapat diganti oleh panitia pemilihan, dengan ketentuan

surat suara belum dimasukkan dalam kotak suara dan diberikan hanya

1 (satu) kali.

(4) Surat suara yang telah dicoblos, dimasukan ke dalam kotak suara

berdasarkan wilayah dusun bagi desa yang mempunyai 2 (dua) atau lebih

dusun atau berdasarkan wilayah rukun warga atau wilayah rukun tetangga

bagi desa yalg hanya mempunyai 1 (sahr) dusun'

Pasal 45

(1) Pemilih setelah melakukan pencoblosan di bilik suara, wajib menandai
'. jari tangan dengan tinta yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan suara pemilihan

. Kepala Desa akan diatur dengan Peraturan Bupati.



(1)

(2)

(3)

(4)

Paragnf 2
Pen gh ltuagan Suara

Pasat 46

Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia pemilihan setelah
waktu pemungutan suara berakhir.

Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi calon, BPD, pengawas,
dan penduduk desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses
penghitungan suara.

Penghitungan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri serta disaksikan oleh
saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.

Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan
menyerahkannya kepada panitia pemilihan sebelum penghitungan suara
dimulai.

(5) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah
Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten.

(1)

(21

Pas.l 47

Panitia pemilihan menyatakan rapat penghitungan suara dimulai;

Panitia pemilihan menghitung dan mencatat:
a. Jumlah pemith yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT

pemilihan Kepala Desa;
b. Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangart 2o/o;

c. Jumlah surat suara yang terpakai;
d. Jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
e. Jumlah sutat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau

keliru dicoblos.

Panitia pemilihan melakukan penglritungan surat suara dengan cara:

a. Membuka kunci atau tutup kotak suara disaksikan oleh saksi calon,

BPD, pengawas, dan warga masyarakat yang hadir.
b. Mengeluarkan surat suara dari kotak suara dan diletakkan dimeja

panitia pemiilhan;
c. Menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan kepada saksi

calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat yang hadir;

d. Mencatat hasil penghitungan surat suara yang diumumkan

sebagaimana dimaksud pada huruf d; dan

e. Menetapkan jumlah surat suara yang telah diumumkan dengan

disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas' dan warga masyarakat

yang hadir.

Panitia pemilihan melakukan penghitungan suara dengan cara:

a. Meneliti sah dan tidak sah pencoblosan pada surat suara;

b. Mencatat hasil perolehan suara sa-h calon dan suara tidak sah'

Pengawassebagaimanadimaksudpadaayat(3)adalahPanitiaPemilihan
tingkat KabuPaten. 

2l

(3)

(4)

(s)



Pasd 48

(1) Surat suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf a, apabila:

a. Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia dan dibubuhi
cap panitia pemilihan; dan

b. Tanda coblos terdapat atau menyentuh garis pada I (satu) kotak
segi empat yang memuat satu nama calon; atau

c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat
nomor, foto dan nama calon; 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.

(2) Surat suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan tidak sah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf b, apabila:
a. Surat suara tidak ditandatangani oleh ketua panitia dan dibubuhi

cap panitia pemilihan; dan
b. Surat suara tidak dicoblos atau diberi tanda lain selain menggunakan

alat pencoblos yang disediakan; atau
c. Tanda coblos terdapat atau menyentuh garis pada 2 (dua) atau lebih

kotak segi empat yang memuat nama calon; atau
d. Tanda coblos terdapat pada 2 (dua) atau lebih kotak segi empat yang

memuat calon; atau
e. Tanda coblos terdapat dalam 2 (dua) atau lebih kotak segi empat yang

memuat nomor, foto dan nama calon; atau
f. Tanda coblos terdapat diluar kotak segi empat yang memuat nomor,

foto, dal nama calon.

Pasel 49

(1) Saksi calon yang hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3),

dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/ atau selisih
penghitungan perolehan suara calon kepada panitia pemilihan apabila
terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi salen selagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, panitia pemilihan mengadakan
perbaikan saat itu juga.

(3) Setelah selesai penghitungan suara di TPS, panitia membuat berita acara

hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan

sekurang-kuran g5rrya 2 (dua) orang anggota panitia pemilihan serta dapat

ditandatangani oleh saksi calon.

(4) Panitia memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masing-masing saksi calon

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

eksemplar berita acara hasil penghitungan suara di tempat umum'

(5) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan

kedalamkotaksuarayangpadabagianluarditempellabelatausegel.
22
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(6) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara
- a"n alat kelengkapan administrasi pemungutan daun penghitungan suara

kepada BPD setelah selesai penghitungan suara.
'. 

tZl Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS disimpan
di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Pasaf 5()

(1) Berdasarkan berita acara penghitungan suara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 ayat (3), panitia pemilihan menetapkan calon yang
memperoleh suara terbanyak.

(2) Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak yang sarna lebih dari 1

(satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara
yang lebih luas.

Pssd 51

(1) Penglritungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil
penelitian dan pemeriksaan tim penyelesaian sengketa pemilihan kepala
desa terbukti terdapat satu atau lebih penyimpang:rn, antara lain:
a. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
b. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang

penerangan cahaya;
c. Saksi calon, panitia, pengawas, dan penduduk desa tidak dapat

menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;

d. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu
; yang telah ditentukan; dan/atau

e. Terjadi ketidak konsistensi dalam menentukan surat suara yang sah dan
' surat suara yang tidak sah.

(2) Hasil penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia dan

ditandatangani oleh saksi calon merupakan lampiran bagi penetapan

pemenang pemilihan KePala Desa.

(3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) adalah Panitia

Pemilihan tingkat KabuPaten.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan suara pemilihan

Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati'

Bagian Kellna
PenetePan dcn Penganglatan

Prsel 52

(1) Panitia pemilihan menetapkan calon Kepala Desa terpilih'

(2)PanitiapemilihanmenyampaikanlaporanpemilihanKepalaDesadan
KeputusanPenetapancalonKepalaDesaterpilihkepadaBPDpaling|arna7

. (tujuh) hari setelah pemungutan dan penghitungan suara'

' (3) BPD menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa dan Keputusan

.penetaparrcalonrepalaDesaterpilihkepadaBupatimelaluiCamatpaling.lama14(empatbelas)harisetelahpemungutandanpenghitungansuara.



(4) Camat meneruskan laporal hasil pemilihan Kepala Desa dan Keputusan
penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimalsud pada ayat (3)

kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan Kepala Desa
paling lama 16 (enam belas) hari diterimanya laporan dari BPD.

(5) Bupati mengesa-hkan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih
5gfegaimana dimaksud pada ayat (a) sebagai Kepala Desa paling lama 3O
(tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian laporan hasil
pemilihan kepala desa dari BPD.

Bagtan Keenan
Pebatrta-

Pasaf 53

(1) Bupati melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh)
hari sejak diterbitkannya Keputusan pengesahan dan pengangkatan
Kepala Desa.

(2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menunjuk pejabat lain
untuk melaksanakan pelantikan Kepala Desa.

(3) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas
adalah Wakil Bupati atau Camat.

(a) Dalam hal Calon Kepala Desa terpilih meninggal dunia sebelum dilantik
oleh Bupati, maka secara administrasi dinyatakan gugur, selanjutnya
Camat menyampaikal usulan pengangkatan penjabat Kepala Desa dari
pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten kepada Bupati
melalui SKPD yang membidangi administrasi pemerintahan desa.

(5) Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas,
wewenang, kewqiiban dan hak Kepala Desa sampai dengan dilantiknya
Kepala Desa yang terpilih melalui pemilihan Kepala Desa serentak
gelombang berikutnya.

(6) Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. Pembukaan;
b. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya;
c. Pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan

Kepala Desa;
d. Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Bupati atau pejabat yang

ditunjuk;
e. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
f. Kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
g. Penyematan tandajabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
h. Serah terima jabatan;
i. Pembacaan Amanat Bupati;
j. Pembacaan doa; dan
k. Penutup.

(7) Selain pelantikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pemerintah
Desa dan masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan
sosial budaya setempat.

(8) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan
sosial budaya setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengaa
Peraturan Bupati.
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Passl 54

(1) Sebelum memangftu jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/be{anji'

(2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

" Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya
akan memenuhi kewqjiban saya selaku Kepala 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 menegakan 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".

(3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diucapkan
menurut agama dan keyakinannya di hadapan Bupati atau pejabat lain
yang ditunjuk pada saat proses pelantikan dilaksanakan.

(4) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dikukuhkan oleh pengukuh sumpah/janji.

(5) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan di dalam

berita acara pengambilan sumpah dan ditandatangani oleh Bupati atau
pejabat lain yang ditunjuk, pengukuh sumpah/janji dan Kepala Desa

yang diambil sumpah/janji.

(6) Setelah pengucapan sumpah/janji dan penandatanganan berita acara
pengucapan sumpah/janji, Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik
Kepala Desa terpilih.

(7) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan

penandatanganan naskah pelantikan oleh Bupati atau pejabat lain
yang ditunjuk.

(g) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (tahun) terhitung sejak

tanggal pelantikan.

(9) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menjabat paling

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

berhrrut-turut.

Pasal 55

(1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan calon Kepala Desa

terpilih.

(2) Serah terima jabatan dari Kepala Desa purnabhardi / penjabat Kepala Desa

kepada Kepala Desa terlantik disaksikan oleh Bupati atau pejabat lain

yang ditunjuk.

(3) Dalam serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan penyerahan memori serah terima jabatan'
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(4) Memori sera-h terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
terdiri atas:
a. Pendalruluan;
b. Monografr Desa;
c. Pelaksanaan program kerja tahun lalu;
d. Rencana program yang akan dating;
e. Kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana

kegiatan setahun terakhir;
f. Hambatan yang dihadapi; dan
g. Daftar inventarisasi dan kekayaan desa.

(5) serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditandai dengan
penandatanganan berita acara serah terima jabatan oleh Kepala Desa
purnabhakti/penjabat Kepala Desa dan Kepala Desa yang disaksikan oleh
Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

(6) Terhadap Kepala Desa yang terpilih kembali pada saat pelantikan tidak
dilakukan serah terima jabatan.

(7) Dalam hal calon Kepala Desa terpilih meninggal dunia sebelum dilantik
oleh Bupati, selanjutnya Camat menyampaikan usulan pengangkatan
penjabat Kepala Desa dari pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah
Kabupaten kepada Bupati melalui sKpD yang membidangi administrasi
pemerintaha:e desa.

(8) Penjabat ss$ageinran4 dimaksud pada ayat (7) melaksanakan tugas,
wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa sampai dengan dilantiknya
Kepala Desa yang terpilih melalui pemilihan Kepala Desa serentak
gelombang berikutnya.

PEITTELES/uAIv penssLT$HffH[IL PEuILTHAIT I(TPAI.A I,ESA

Pasal 56

(1) Dafam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati melalui
panitia pemilihan tingkat kabupaten menyelesaikan perselisihan dalam
jangka wakflr 30 (riga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian
laporan hasil pemilihan kepala desa dari BPD.

(2) Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diluar perselisihan yang
terkait dengan pidana.

(3) Keputusan Bupati tentang penyelesaian perselisihan hasil pemilihan
Kepala Desa bersifat final dan mengikat.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian perselisihan hasil
pemilihan Kepala Desa akan diatur dengan Peraturan Bupati.



BAB V
IIIPAI.A DESA, AITGGOTA AADAN PIRUUSYAWAR'.TAIT DESA,

PERANGITAT DESA DAN PEGAWAI NE|GERT SIPIL SEBAGAI CALOI|
KTPALII DESA

Paragnf 1
Unun

Pasal 57

(1) Bupati berdasarkan kewenangannya memberikan cuti kepada Kepala Desa
dan anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa.

(2) Dafam melaksanakan kewenangal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'

Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Camat.

Paragnf 2
Caloa Kepala Desa dart Kepala Dosa, Anggota Badan Ponnusyawaratan

Desa dan PeraagLat Deaa

PaEd 58

(1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak
ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya
pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.

(2) Untuk mendapatkan izin cuti, Kepala Desa menyampaikan permohonan

secara terhrlis yang ditujukan kepada Camat selambat-lambatnya 7 (tujuh)
hari sebelum pendaftaran sebagai calon Kepala Desa.

(3) Camat menerbitkan izin cuti bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan
kembali sebagai calon Kepala Desa terhitung sejak tansgd penetapa-n

sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan
penetapan calon Kepala Desa terpilih.

(4) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa

dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan
sebagai ca-lon Kepala Desa.

(5) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Desa menunjuk sekretaris desa atau salah satu kepala urusan
sebagai Plh Kepala Desa.

(6) Plh. Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (5),

melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa dengan batasan
kewenangan tertentu yang bersifat sementara sampai dengan berakhirnya
masa cuti Kepala Desa.

Pasal 59

(1) Anggota BPD yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa

diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan

selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.

(2) Untuk mendapatkan izin cuti, anggota BPD menyampaikan permohonan

secara tertulis yang ditujukan kepada Camat selambat-lambatnya 7 (tujuh)
hari sebelum pendaftaran sebagai calon Kepala Desa.

:
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(3)

(4)

Camat menerbitkan izin cuti bagi anggota BpD yang akan mencalonkan
sebagai calon Kepala Desa terhitung sejak talggal penetapan sebagai calon
Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon
Kepala Desa terpilih.

Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BpD
dilarang menggunakan fasilitas desa untuk kepentingan sebagai calon
Kepala Desa.

Passl 60

Perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi
cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sslegni bakal calon
Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon
Kepala Desa terpilih.

Untuk mendapatkan izin cuti, perangkat desa menyampaika-n permohonan
secara tertulis yang ditujukan kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 7
(tujuh) hari sebelum pendaftaran sebagai calon Kepala Desa.

Kepala Desa menerbitkan izin cuti bagi perangkat desa yang akan
mencalonkan sebagai calon Kepala Desa terhitung sejak tanggal penetapan
sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan
penetapan calon Kepala Desa terpilih.

Tugas perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dirangkap oleh
perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa,

faragraf 3
Cdon Kepala llesa darl Pogawai Negerl Sipil

Pasd 61

Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa

harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bilamana terpilih
dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan
sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan
hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

(3) Pegawai Negeri Sipil yang terpifh dan diangkat menjadi Kepala Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan
Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai

Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.

Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai

batas usia pensiun sebogai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan

hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengal memperoleh hak sesuai dengan

ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1)

(21

(3)

(4)

(1)

(21

(4)

(s)

2a



BAA VI
PEMBIAYAAN PEMILIHAIT T{TPALA DESA

Paeal 62

Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan melalui APBD dan APBDesa.

Pasd 63

Ketentuan mengenai tata cara pembiayaan pemilihan Kepala Desa melalui
APBD dan APBDesa akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
KETET{TUAI{ PERALIHAN

Pasaf 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,
a. Masa jabatan Kepala Desa yang menjabat sebelum Peraturan Daerah ini

berlaku tetap menjalankan tugasnya sampai habis masa jabatannya.

b. Kepala Desa yang menjabat sebelum Peraturan Daerah ini berlaku,
berhenti karena berakhir masa jabatannya maka Camat menyampaikan
usulan pengangkatan penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil
dilingkungan Pemerintah Kabupaten kepada Bupati melalui SKPD yang
membidangi administrasi pemerintahan desa.

c. Dalam hal desa yang masa jabatan Kepala Desanya berakhir 4 (empat)
bulan sebelum hari pemungutan suara pemilihan kepala desa serentak,
maka pemilihan kepala desa dilaksanakan pada pemilihan kepala desa
serentak gelombang berikutnya.

d. Dalam hat terl'adi kebijakan pemerintah penundaan pelaksanaan pemilihan
Kepala Desa serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada huruf c,

maka Kepala Desa yang menjabat sebelum Peraturan Daerah ini berlaku
berhenti karena berakhir masa jabatannya 4 (empat) bulan sebelum hari
pemungutan suara pemilihan kepala desa serentak tetap diberhentikan
dan selanjutnya Camat menyampaikan usulan pengangkatan
penjabat Kepda Desa dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah
Kabupaten kepada Bupati melalui sKPD yang membidangi administrasi
pemerintahan desa.

e. Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf d

melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa sampai

dengan dilantiknya Kepala Desa yang terpilih melalui pemilihan

Kepala Desa serentak pada gelombang berikutnya.

BAB VIII
ITEIENTUAT{ PEIIUTUP

Pagal 65

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah

Kabupaten Banggai Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan,
pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa

(L,embaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2007 Nomor 11' Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 34) yang mengatur mengenai

Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi' 
29
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Pasd 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal

KABUPATEN BANGGN,

LEMBARAN DA,ERAH KABT'PATEN BAIT(X}AI TAIIUil 2016 ITOMOR 2

NOMOR REGRISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH: 13, 02 / 2016.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG- UNDANGAN,

MU.TIONO, SH.'MII.
NrP. 19661025 199203 1(Xr8
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PENJEI,ASAN

ATAS

PBRATI'RATT DAENAII KABI,PATBN BAITCIGAI

NOMOR 2 TAHUN 2016

TEI'ITANG

PEUILIEAIT IIEPALIT I'ESA

L ttuut

Peraturan daerah ini merupakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun
2014 tentang Pemilihan Kepala Desa serta ketentuan lainnya dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik lndonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OL4 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan daerah ini disamping disusun sebagai pedoman bagi pemerintah'
masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, juga disusun dalam

rangka untuk mewujudkan pemilihan kepala desa yang didasarkan pada

asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas

pengaturan desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang - Undang
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain
kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan

umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi,

kearifan lokal, keberagamal serta partisipasi.

Lingkup Peraturan daerah ini ialah tentang pemilihan Kepala Desa yang

mengatur secara lebih terperinci mengenai tahapan pemilihan Kepala Desa

yang meliputi tahap persiapan, pencalonan, pemungutan suara, penetapan

dan penganglatan serta pelantikan.

II. PASAL DETI PASIII

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas
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Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 1O

Cukup Jelas

Pasal tl
Cukup Jelas

Pasal 12
Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)
CukuP Jelas

Ayat (3)
CukuP Jelas

AYat (a)
CukuP Jelas

Ayat (5)

Huruf a
Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara

sudah berumur 17 tahun dibuktikan dengan Akta

Kelahiran atau Kartu Tanda Penduduk, penduduk desa

yang pada hari pemungutan suara belum berumur 17

(tujuh belas) tahun dan sudah menikah dibuktikan

dengan Akta Nikah, penduduk desa yang pada hari

pemungutan suara belum berumur 17 (tujuh belas)

tahun dan pernah menikah dibufrtikan dengan Akta

Cerai.
Huruf b

CukuP Jelas

Huruf c
CukuP Jelas

Huruf d
CukuP Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas
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Pasal 13
' Cukup Jelas

. Pasal 14
' Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
CukuP Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
CukuP Jelas

Pasal 19
CukuP Jelas

Pasal 2O
CukuP Jelas

Pasal 21
AYat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a

Cukup Jelas

Hurufb
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Hurufd
Ijazah pendidikan formal meliputi iiazah SD, SMP' SMA,

sarjana, pascasarjana atau bentuk lain yang sederajat

seperti Madrasah lbtidaiyah, Madarasah Tsanawiyah,

Madrasah AliYah dan lain-lain.
Ijazah pendidikan non formal meliputi ljazah pendidikan
penyetaraan yang meliputi paket A, paket B dan
paket C.

Hurufe
Cukup Jelas

Huruf f
-. Cukup Jelas

Hurufg
'. Cukup Jelas
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Huruf h
Cukup Jelas

Huruf i
Cukup Jelas

Huruf j
Cukup Jelas

Huruf k
Cukup Jelas

Huruf I
Cukup Jelas

Hurufm
Cukup Jelas

Huruf n
Cukup Jelas

Huruf o
Cukup Jelas

Huruf p
Cukup Jelas

Huruf q
Cukup Jelas

Huruf r
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
CukuP Jelas

34
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' 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
Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (21- 
Femilih yang tidak mampu mendatangi TPS karena sakit pada

saat pemungutan suara berada didesa tempat domisilinya'

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
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

Pasal 49
CukuP Jelas
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Pasal 3O
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
CukuP Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
CukuP Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan
jujur

terbuka

dialogis

bertalggung jawab

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

"kampanye dilakukan dengal prinsip
prinsip menYatakan sesuatu degan
sesungguhnya dan apa adanYa, tidak
di tambahi ataupun tidak dikurangi;
prinsip yang membuka diri terhadap
hak masyarakat untuk memPeroleh
informasi yang benar, jujur, dan tidak
diskriminatif dengan tetaP

memperhatikan ketentuan peraturan
pen:ndang-undangan.
suatu proses PenYamPaian Pesan
antarpersonal yang menunjukkan
adanya interaksi;
prinsip yang menentukan bahwa
setiap kegiatan dan hasil akhir
kegiatan penyelenggaraan kampanye
harus dapat dipertanggungiawabkan
kepada masya-rakat Desa sesuai

dengan ketentuan Peraturan
perundang-undangan'
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Pasal 5O
Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "calon terpilih ditetapkan berdasarkan
wilayah perolehan suara yang lebih luas" adalah calon terpilih
ditetapkan berdasarkan junlah persentase perolehan suara
yang lebih merata disemua kotak suara.

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
CukuP Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Ayat (8)- Yirrg dimaksud dengan "terhitung sejak tanggal pelantikan"

adalah seseorang yang telah dilantik sebagai Kepala Desa

maka apabila yang bersangkutan mengundurkan diri atas
permintaan sendiri, diberhentikan oleh Bupati karena tidak
melaksanakan kewqjiban dan melanggar larangan Kepala

Desa, berhenti karena menjalani putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan pidana
penjara kurang dari 5 (lima) tahun, sebelum habis masa
jabatannya dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa
jabatan 6 (enam) tahun.
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Ayat (9)

Kepala Desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan

berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 diberi

kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua)

kali masa jabatan' Sementara itu, Kepala Desa yang telah

menjabat 2 (dua) kdi masa jabatan berdasarkan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan

untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kdi masa jabatan'

Pasd 55
CukuP Jelas

Pasal 56
CukuP Jelas

Pasal 57
CukuP Jelas

Pasal 58
CukuP Jelas

Pasal 59
CukuP Jelas

Pasal 6O
CukuP Jelas

Pasal 61; cukuPJelas

' Pasal 62' CukuPJeLas

Pasal 63
CukuP Jelas

Pasal 64
CukuP Jelas

Pasal 65
CukuP Jelas

Pasal 66
CukuP Jelas

TAMBAIIAITI,EUBARANDAERAIIKAAI'PATENBAIfGGAINOIIOR1ll
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