
BUPATI BOYOLALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 
NOMOR 14 TAHUN 2000

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMIUHAN DAN ATAU PENGANGKATAN DAN 
PEMBERHENTLAN PERANGKAT DES A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BOYOLAU

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kctcntuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, untuk kclancaran 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sesuai dengan perkembangan 
keadaan selaras dengan keanekaragaman, partisipasi, otonomi ash, 
demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat, maka sebagai perwujudan 
demokrasi di Desa periu diatur mengenai Tata Cara Pencakman, Pcmilihan 
dan atau Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

b. bahwa untuk pengaturannya periu ditetapkan den^ Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dacrah- 
daerah Kabupaten Dalam Un^omgan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran 
Negara Tahun 1950, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan 
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tcknik Penyusunan 
Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, 
Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

5. Peraturan Daerah Kabupaten BoyoIaH Nomor 12 Tahun 2000 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Keija Pemerintahan Desa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2000 Nomor 14);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2000 tentang 
Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 
2000 Nomor 15).

*



Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKVAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLAU TENTANG TATA 
CARA PENCALONAN, PEMUTHAN DAN ATAU PENGANGKATAN 
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

#

d.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Boyolali;
b. Bupati adalah Bupati Boyolali;
c. Camat adalah Kepala Kecamatan yang memimpin Wilayah Kecamatan 

sebagai perangkat Daerah Kabupaten Boyolali;
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan 
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan 
Nasional dan berada di Kabupaten Boyolali;
Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh 
pemerintah desa dan Badan Pcrwakilan Desa;
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa;
Badan Pcrwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan 
Perwakilan yang terdiri dari wakil-wakil masyarakat yang ada di Desa;
Kepala Desa adalah kepala pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh 
penduduk melalui Pemilihan Kepala Desa;
Perangkat Desa adalah unsur pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretariat 
Desa dan Kepala Dusun;
Sekretariat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam 
menjalankan hak, wewenang dan kewajibannya;
Sekretaris Desa adalah Pimpinan sekretariat Desa;
Kepala Unis an adalah unsur pembantu Sekretaris Desa; 

m. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan keija 
pelaksanaan Pemerintahan Desa;
Kepala Dusun adalah unsur pelaksana Pemerintah Desa;
Paiutia Pelaksana yang selanjutnya disebut Panitia adalah Penyelenggara 
Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa yang keanggotaannya 
terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan BPD yang diketuai oleh Ketua BPD. 
Bakal Galon Perangkat Desa yang selanjumya disebut Bakal Galon adalah 
orang yang mengajukan lamaran/permohonan untuk ditetapkan menjadi 
Galon Perangkat Desa melalui pemilihan dan atau pengangkatan yang oleh 
panitia pelaksana telah diputuskan memenuhi persyaratan administrasi dan 
berhak mengikuti ujian penyaringan;
Galon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Galon adalah Bakal Galon 
yang telah lulus ujian penyaringan dan ditetapkan dengan keputusan BPD 
untuk mengikuti Pemilihan dan atau pengangkatan Perangkat Desa;
Penjabat Perangkat Desa adalah scscorang yang diangkat oleh Kepala Desa 
atas usul BPD untuk melaksanakan tugas dan kewajiban serta memperoleh 
hak sebagai Perangkat Desa dalam kurun waktu tertentu;
Pemilih adalah Penduduk Desa setempat yang memenuhi persyaratan untuk 
menggunakan hak pilihnya;

e.

f. 
g-

h.

J-

k.
l.

n.
0.

P-

q-

r.

s.



u.

V.

Hak memilih adalah hak yang dimiliki pemilih imtuk menentukan sikap 
pflihannya secara demokratis langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; 
Hak dipilih adalah hak untuk dipilih Penduduk Desa setempat yang 
memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Perangkat Desa;
Penjaringan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana 
untuk mendapatkan Bakal Calon yang baik serta memenuhi persyaratan, dan 
penduduk desa setcmpat untuk dapat mengikuti proses.penyaringan; 

w. Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana 
bersama masyarakat Desa yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan 
dafrtar pemilih tambahan untuk memberikan hak suaranya kepada Calon 
Perangkat Desa;
Penyaringan adalah suatu kegiatan seleksi dari segj administrasi kemampuan 
intclektual dan kepemimpinan, moral bakal calon yang dilakukan oleh Tim 
Penguji Pemilihan Perangkat Desa Tingkat Kecamatan;
Tim Pengendali Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Tim 
Pengendali adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka pengendalian 
penyelenggaraan Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa dalam 
wilayah Kabupaten Boyolali agar terlaksana sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang beilaku;
Pengangkatan adalah suatu kegiatan seleksi dari segj administrasi kemampuan 
intclektual dan kepemimpinan, moral bakal calon yang dilakukan oleh Tim 
Penguji Pengangkatan Perangkat Desa Tingkat Kecamatan.

X.

y-

*

BAB n
PERSIA?AN PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN 

PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1) Perangkat Desa dipilih dan atau diangkat dari Penduduk Desa yang memenuhi 
persyaratan.

(2) BPD memberikan pertimbangan mengenai pengisian jabatan Perangkat Desa 
dengan melalui proses pemilihan dan atau pengangkatan.

(3) Dalam hal Perangkat Desa dipilih dan atau diangkat sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) pasal ini adalah :
a. perangkat Desa yang dapal dipilih dan atau diangkat adalah Kepala Dusun;
b. perangkat Desa yang diangkat adalah Sekretaris Desa dan Kepala Urusan. ’

(4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan 
Keputusan BPD.

BAB m
LOWONGAN PERANGKAT DESA 

Pasal 3

#-

(1) Kepala Desa memberitahukan secara tertuHs Kepada BPD mengenai akan 
berakhimya masa jabatan Perangkat Desa 6 (enam) bulan sebelumnya.

(2) Selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhimya masa jabatan Perangkat 
Desa BPD segera melaksanakan proses pengisian Perangkat Desa.

(3) Dalam hal penyelenggaraan pengisian Perangkat Desa tidak dapat dilakaanalran 
tepat waktu, BPD atas persetujuan Bupati dapat memperpanjang waktu 
pelaksanaan paling lama 4 (empat) bulan.



(4) Jabatan Perangkat Desa lowong, karena berfienti atau diberhentikan oleh Pcjabat 
yang berwenang mengangkat karena :
a. meninggal dunia;
b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiii;
c. telah diangkat pada jabatan yang barn;
d. telah mencapai umur 56 Tahun;
e. tidak lagj memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah/janji;
f. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik perangkat Desa yang baru;
g- melakukan pcrbuatan yang bertentangan dengan ketentuan penmdang- 

undangan yang berlaku atau norma yang hidup dan bcrkcmbang dalam 
masyarakat desa;

h. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan masyarakat desa 
terhadap kepemimpinannya sebagai Perangkat Desa;

i. dinyatakan sudah tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai 
Perangkat Desa oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD.

(5) Dalam hal jabatan Perangkat Desa lowong, maka Kepala Desa menunjuk 
seorang Penjabat dan salah satu Perangkat Desa yang Iain dan selambat- 
lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan 
Pemilihan atau Pengangkatan.

(6) Penunjukan seorang Penjabat Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(5) PasaJ ini dilakukan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD.

BAB IV
PANITIA PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN 

PERANGKAT DESA

Pas a) 4

(1) BPD mengadakan rapat dipimpin oleh Kctua/Wakil Ketua BPD atau Penjabat 
Ketua BPD untuk membentuk Panitia hasilnya dilaporkan kepada Bupati dengan 
tembusan Camat.

(2) Untuk pelaksanaan pemilihan dan atau pengangkatan Perangkat Desa, Bupati 
membentuk Tim Penguji di Tingkat Kecamatan, Tim Pcngcndali di Tin^t 
Kabupaten.

(3) Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini harus bekeijasama 
dengan Lembaga Pendidikan yang memadai.

(4) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini akan diahir Icbih lanjut 
dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1) Keanggotaan Panitia terdiri dan unsur Pemerintah Desa dan unsur BPD Desa 
yang bersangkutan yang diketuai oleh Ketua BPD atau Penjabat Ketua BPD.

(2) Apabila Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BPD mencalonkan diri dan tidak 
terpilih, maka yang bersangkutan tetap sebagai anggota BPD.

(3) Ketua dan Wakil Ketua BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini 
tidak dengan sendirinya menduduki jabatan semula.

(4) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua BPD dan atau Panitia mencalonkan diri, 
untuk yang bersangkutan harus mengundurkan diri dan jabatan ketua BPD dan 
atau kepanitiaan.

(5) Dalam hal Ketua BPD mencalonkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) 
Pasal ini, maka Ketua Panitia dijabat oleh Penjabat Ketua BPD yang dituiyuk 
oleh salah satu Wakil Ketua dan anggota BPD, dengan persetujuan Bupati.



Pasal 6

1.

j-

(1) Panitia sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini,
mempunyai tugas :

a. mengumumkan kekosongan jabatan Perangkat Desa;
b. melaksanakan pendaftaran pemilih;
c. meneUti. menetapkan dan mengesahkan Daftar Pemilih Sementara, Daftar 

Pemilih Tetap, dan Daftar Pemilih Tambahan;
d. menerima pendaftaran dan melaksanakan pemcriksaan persyaratan 

admiiustrasi Bakal Calon dan menyerahkan hasilnya baik yang memenuhi 
syarat maupun yang tidak memenuhi syarat kepada BPD;

e. menetapkan sumber dan biaya pelaksanaan pemilihan;
f. menentukan rencana tempat dan waktu pemungutan suara;
g. mengumumkan dipapan.pengumuman yang terbuka nama-nama Bakal 

Calon/Calon dan Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tetap dan Daftar 
Pemilih Tambahan;

h. menjamm pelaksanaan Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa 
berjalan dengan demokratis, langsung, timum,bebas, rahasia dan lancar, 
aman, tertib dan teratur serta jujur dan adil; 
melaksanakan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara; 
membuat Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara 
Pcnghitungan Suara dan selanjutnya discrahkan kepada BPD.

k. bertanggungjawab dan melaporkan hasil pemilihan dan atau pengangkatan 
Perangkat Desa kepada BPD selambatnya 7 (tujuh) hari setelah Perangkat 
Desa terpilih dilantik.

(2) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini
mempunyai tugas :
a. menetapkan dan mengumumkan tempat pelaksanaan dan materi ujian kepada 

Calon melalui Panitia selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari sebelum 
pelaksanaan ujian;

b. menyusun naskah soal dan jawaban ujian;
c. merumuskan dan mengumumkan kriteria kelulusan bagi Bakal Calon.
d. menyelenggarakan ujian dan mengadakan penilaian hasil ujian serta 

menentukan kelulusan;
e. menjaga kerahasiaan naskah soal dan jawaban serta hasil ujian;
f. melaporkan dan menyerahkan hasil pelaksanaan ujian kepada BPD dengan 

tembusan Kepala Desa;
(3) Tim Pengendali Pemilihan dan atau Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada

Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini mempunyai tugas :
a. mengawasi proses pelaksanaan Pemilihan dan atau pengangkatan Perangkat 

Desa serta mengambil langkah-langkah penyelesaian apabila timbul 
permasalahan baik teknis maupun administrasi;

b. menghadiri pelaksanaan pemilihan dan atau pengangkatan;
c. bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

9^
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BAB V
HAK MEMUJH DAN DTPTT TH

« w 

♦

*

Pasal 7

Yang dapat memilih Perangkat Desa. adalah Penduduk Desa warga Negara 
Republik Indonesia yang :

a. terdaftar secara sah sebagai penduduk desa yang bersangkutan sekurang- 
kurangnya 6 (cnam) bulan tcrakhir dcngan tidak tciputus-putus;

b. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pemah menikah pada saat 
penutupan pcndaftaran pcmilih;

c. tidak sedang menjalam pidana kurungan atau tidak scdang dicabut hak piKhnya 
berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tctap.

Pasal 8

(1) Apabila terdapat ketidakjelasan status kependudukan seseorang menurut Pasal 7 
hunif a Peraturan Daerah ini karena yang bersangkutan mempunyai tempat 
tinggal lebih dari satu desa atau telah lama meninggalkan Desa namun belrnn 
menyatakan pindah maka dalam menggunakan haknya untuk memilih, yang 
bersangkutan hams menetapkan salah satu dari status kependudukannya dcngan 
mcnunjukkan Kartu Tanda Penduduk.

(2) Untuk menghidari keraguan status kependudukan seseorang selain dengan cara 
seperti tersebut dalam ay at (1) Pasal ini, pada prinsipnya Panitia Pclaksana 
Pemilihan Kepala Desa dapat mengacu pada Buku Induk Penduduk Desa yang 
bersangkutan.

(3) Apabila terdapat lebih dan satu pembuktian yang sah mengenai usia pcmilih 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hunif b Peraturan Daerah ini, maka yang 
dijadikan dasar penentuan usia adalah struk dan atau akte kelahiran.

Pasal 9

(1) Yang dapat dipilih menjadi Perangkat Desa adalah Penduduk Desa warga Negara 
Republik Indonesia, dengan syarat-syarat:
a. bcrtaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia dan taat kepada Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang 

Undang Dasar 1945;
c. tidak pemah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang 

mengkhianati Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, G 30 S PKI 
dan/atau kegiatan organisasi teiiarang laiimya;

d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau 
berpengetahuan yang sederajat;

e. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 40 tahun 
pada saat penutupan Pcndaftaran Pencalonan Pemilihan dan atau 
Pengangkatan Perangkat Desa yang dibuktikan dengan akte kelahiran;

f. sehat jasmani dan rohani;
g- sedang atau pemah menjalani hukuman penjara karena melakukan 

tindak pidana;
~h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang 

mempunyai kekuatan tetap;
i. mengenai daerahnya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat;
j. bersedia dicalonkan sebagai Perangkat Desa;



k. terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal tetap di desa yang 
bersangkutan sekurang-kurangnya seiama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak 
terputus-putus kecuali putra desa yang berada di luar desa yang bersangkutan;

l. calon Kepala Dusun adalah warga Dusun setempat;
m. memenuhi syarat lain yang sesuai dengan adat-istiadat yang diatur dalam 

Peraturan Daerah;
n. lulus ujian penyaringan bagi yang diangkat.

(2) Calon yang berasal dan Perangkat Desa, anggota BPD, selain ham memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ay at (1) Pasal ini, juga hams mendapat 
surat rekomendasi dari Kepala Desa Ketua/Penjabat Ketua BPD dwigan 
persetujuan Bupati.

(3) Calon yang berasal dari PNS, TNI dan POLRI selain hams memenuhi syarai 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, juga harus mendapat surat 
persetujuan dari atasan atau pejabat yang berwenang.

(4) Calon yang terpilih dan atau diangkat menjadi Perangkat Desa terhitung mulai 
tanggal pelantikan sebagai Perangkat Desa harus bertempat tinggal di Desa yang 
bersangkutan dan mengundurkan diri.dari jabatan organiknva bam PNS/ TNI/ 
POLRI.

Pasal 10

(1) Yang dimaksud dengan putra desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) 
huruf k Peraturan Daerah ini adalah asli kelahiran desa yang bersangkutan.

(2) Surat pemyataan sebagai putra desa dibuat oleh Bakal Calon disaksikan oleh 2 
(dua) orang penduduk Dusun/Desa yang disahkan oieh Ketua/Penjabat Ketua 
BPD yang bersangkutan dengan diketahui Kepala Desa dan Camat.

(3) Putra Desa yang sudah terdaftar sebagai penduduk di luar Kabupaten Boyolah 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini 
harus dikeluarkan oieh Kepala Desa dan disahkan Camat yang mewUayahi Desa 
yang bersangkutan.

(4) Putra Desa yang menjadi Calon hanya mempunyai hak untuk dipilih.

Pasal 11

(1) Untuk membuktikan umur scscorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 
(1) huruf e Peraturan Daerah mi, perlu dilampin Surat Kelahiran yang 
menyebutkan usia atau Akta kelahiran dari Kantor/instansi yang berwenang.

(2) Apabila terdapat lebih dan satu pembuktian yang syah mengenai usia Cakm 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah ini, maka 
yang dijadikan dasar penenluan usia adalah Akta Kelahiran.

Pasal 12

Dalam Pemilihan Perangkat Desa, penduduk Desa yang sudah terdaftar dalam 
Daftar Pemilili Tetap dan/atau daftar pemilih tambahan yang telah memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dan 8 Peraturan Daerah ini dalam 
menggunakan haknya tidak bolch mewakilkan.



BAB VI
PENCALONAN PERANGKAT DESA 

Pasal 13

(1) Pencalonan Perangkat Desa dilaksanakan melalui Penjaringan dan atau 
Penyaringan Bakal Calon.

(2) Penjaringan Bakai Calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini 
dilaksanakan oleh Panitia.

(3) Penyaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini 
dilaksanakan oleh Tim Penguji,

(4) Pencalonan diajukan secara tertulis oleh pelamar ditujukan kepada Kepala Desa 
melalui Panitia dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan.

(5) Panitia menyerahkan Daftar Calon yang memenuhi syarat beserta kelengkapan- 
nya kepada Kepala Desa dengan tembusan Bupati dan Camat.

Pasal 14

(1) Panitia dan Tim Penguji mengadakan penjaringan dan atau penyaringan Bakal 
Calon Perangkat Desa yang telah memenuhi persyaratan.

(2) Pcnctapan Bakal Calon mcnjadi Calon yang berhak dipilih dan atau diangkat 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan hash penjaringan dan 
penyaringan dengan persetujuan BPD.

(3) Keputusan Calon yang berhak dipilih dan atau diangkat disampaikan kepada 
Panitia untuk diumumkan kepada masyarakat.

(4) Penyampaian keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini 
selambat-lambatnya 3 (tiga) han sebelum petaksanaan pemilihan dan atau 
pengangkatan.

BAB VH
PEMILIHAN KEPALA DUSUN

Pasal 15

G) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemililian dilaksanakan, Panitia 
hams :
a. mengumumkan kepada masyarakat dusun setempat bahwa akan dilaksanakan 

Pemilihan Kepala Dusun dan menempatkan pengumuman tersebut ditempat 
yang terbuka di wilayah dusun tersebut;

b. membagikan Kartu Undangan Pemilihan kepada yang berhak.
(2) Pengumuman Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 

ayat (3) Peraturan Daerah ini sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum 
pelaksanaan Pemilihan

Pasal 16

(1) Pemilihan hams bersifat langsung, umum, bebas, rahasia jujur, adil dan 
demokratis.

(2) Setiap penduduk yang mempunyai hak memilih dan terdaftar dalam Daftar 
Pemilih Tetap dan/atau Daftar Pemilih Tambahan hanya memiliki 1 (satu) hak 
suara.

(3) Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh 
Panitia.

(4) Pemilihan dilaksanakan di dalam wilayah Dusun yang bersangkutan.
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Pasal 17

Tata cara Pemilihan dan Pemungutan Suara akan ditetapkan lebih lanjut
dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

(1) Setclah Pemungutan Suara selcsai maka Ketua Panitia pada hari dan tanggal itu 
juga segera :
a. membuat dan mcnandatangani Bcrita Acara jalannya Pemungutan Suara 

bersama-sama dengan para Calon dan para saksi;
b. membuka kotak suara, menghitung jumlah suara yang masuk, setelah diteliti 

dengan disaksikan oleh para saksi dan para Calon.
c. melaksanakan penghitungan suara.
d. mengumumkan hasil jumlah penghitungan suara dan mcnandatangani Berita 

Acara Penghitungan Suara bersama-sama dengan para saksi dan para Calon 
dan dalam hal Calon yang tidak mau mcnandatangani Berita Acara 
Pemungutan Suara tidak mempengaruhi sahnya hasil pen^tungan suara.

e. melaporkan hasil penghitungan suara beserta kelengkapannya kepada Kcpala 
Desa.

(2) Dalam hal penghitungan jumlah surat suara yang masuk sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) huruf b Pasal ini, berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. apabila surat suara yang masuk lebih banyak dibandingkan dengan jumlah 

pemilih yang tercatat menggunakan hak pilihnya, maka perhitungan suara 
dinyatakan tidak sah;

b. apabila surat suara yang masuk sama dengan jumlah pemilih yang tercatat 
menggunakan hak pilihnya maka perhitungan suara dinyatakan sah;

c. apabila surat suara yang masuk lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah 
pemilih yang tercatat menggunakan hak pilihnya, maka perhitungan suara 
dinyatakan sah.

Pasal 19

(1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan Panitia kerkewajiban untuk menjamin 
agar Pemilihan beijalan dengan.lancar, terlib, aman dan teratur.

(2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para Calon hams berada ditempat 
yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.

(3) Dalam hal Calon berhalangan hadir karena alasan-alasan yang dapat 
dipertanggungjawabkan pada saat Pelaksanaan Pemilihan, maka dapat digantikan 
dengan foto Calon dan ditempatkan ditempat yang telah ditentukan.

BAB vm
CALON KEPALA DUSUN TERPILIH 

Pasal 20

*

(1) Calon terpilih adalah Calon yang mendapatkan suara terbanyak dan telah 
memenuhi quorum.

(2) Dalam hal Calon hanya satu orang, maka Calon lersebut dinyatakan terpilih 
apabila mendapat dukungan suara sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) ditambah 
1 (satu) dan jumlah pemilih yang mcn^unakan hak pilihnya dan telah 
memenuhi quorum.



(3) Quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 0) dan (2) Pasal ini sekurang-
kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih pada Daflar PemilihTetap dan 
atau Pemilih Tambahan.

Pasal 21

(1) Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini 
^tetepkan dengan Keputusan Kepala Desa sctclah mendapat pcrsetujuan BPD 
berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia.

(2) Sclambat-lambatnya 7 (tujuh) hari tcrhitung mulai tanggal Pcnctapan Calon 
Terpihh, Kepala Desa segera menyampaikan Keputusannya kepada Bupati untuk 
mendapatkan pengesahan dengan tembusan Camat.

(3) Bupati menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Keputusan Perangkat 
Desa Terpilih selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanva 
keputusan Kepala Desa..

(4) Perangkat Desa terpilih yang telah disahkan menjadi Perangkat Desa diberikan
Petikan Surat Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam avat 131 
Pasal ini. ^ v y

BAB DC
PEMILIHAN ULANG

Pasal 22

(1) Apabila quorum sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini 
tidak terpenuhi, maka dilaksanakan Pemilihan ulang.

(2) Quorum dalam pelaksanaan pemilihan ulang ditentukan sekurang-kurangnya 1/2
(setengah) ditambah I (satu) dari Daftar Pemilih Tetap dan atau Daflar Pemilih 
Tambahan.

(3) Apabila Calon yang mendapatkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah ini Icbih dari satu orang dengan jumlah suara
yang sama, maka untuk menentukan Calon yang berhak menjadi Perangkat Desa 
dengan diadakan Pemilihan Ulang.

(4) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini dilak«ana|fi.n 
hanya untuk Calon yang mendapatkan jumlah suara yang sama.

(5) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini
hasilnya tetap sama, maka dilaksanakan pemilihan ulang sampai mendapatkan 
Calon Terpilih.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal ini
juga berlaku bagi Calon Tunggal dengan dukungan suara sama dengan tanda 
gambar kosong. ^

*

4

Pasal 23

(1) Tata Cara pelaksanaan Pemilihan Ulang sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 
ayat (3) Peraturan Daerah ini akan ditetapkan oleh BPD.

(2) Panitia menetapkan tempat dan tanggal diadakannya Pemilihan Ulang 
sebagaimana dimaksud Pasal 23 Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya 7 
(tujuh) han terhitung sejak pemilihan sebelumnya.
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Pasal 24

Apabila dalam Pemilihan hanya terdapat satu Calon, maka dalam pelaksanaan 
Pemungutan Suara hams dLsediakan 2 (dua) tanda gambar yang berbeda (isi dan 
kosong) dalam satu Kartu Suara masing-masing untuk suara yang mendukung dan 
yang tidak mendukung.

BAB X
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA 

Pasal 25

(1) Dalam hal pengisian lowongan Perangkat Desa dilakukan dengan pengangkatan, 
BPD melalui Panitia mengajukan nama-nama Calon untuk mengikuti ujian 
penyaringan kepada Camat dengan tembusan Bupati.

(2) Calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah Calon yang 
memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah 
ini.

(3) Camat menyampaikan hasil pelaksanaan ujian penyaringan Calon kepada BPD 
dengan tembusan Bupati.

(4) Kepala Desa dengan persetujuan BPD menetapkan Calon yang akan diangkat 
dengan Keputusan Kepala Desa.

(5) Dalam hal Calon yang dinyatakan lulus ujian penyaringan lebih dari 1 (satu) 
orang, persetujuan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini 
dilakukan dengan pemungutan suara oleh anggota BPD.

(6) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini, 
selambat-lambatnya 7 (tujuh) han terhitung mulai tanppal penetapannya, 
diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan dengan tembusan 
Camat.

(7) Bupati menerbitkan Keputusan tentang pengesahan pengangkatan Perangkat 
Desa paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diteiimanya Keputusan 
Kepala Desa.

BAB XI
BIAYA PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN

Pasal 26

(1) Rencana rincian biaya penyaringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat 
(3) Peraturan Daerah ini, diajukan oleh Tim Tingkat Kecamatan kepada Bupati.

(2) Rencana rincian biaya pemilihan dan atau pengangkatan diajukan oleh Panitia 
kepada BPD berdasarkan keputusan Rapat Panitia.

(3) BPD mengesahkan Penetapan besamya biaya Pemilihan dan atau pengangkatan.
(4) Sumber biaya Pemilihan dan atau pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (2) Pasal ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Calon, 
sumbangan dari pihak ke tiga yang bersifat tidak mengikat.
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(5) Biaya Pemilihan dan atau pengangkatan dipergunakan untuk :
a. administrasi (Pengumuman, Surat Undangan, Surat Suara, Tanda gambar 

Calon dan alat tubs serta pedengkapan lainnya yang sejenis);
b. pendaftaran Pemilih;
c. pembuatan bilik/kamar tempat pemiHhan dan kotak suara;
d. honorarium Panitia;
e. Rapat dan keamanan.
f. Peijalanan dinas Panitia dan Iain-lain.

(6) BPD membcrikan petunjuk lebih lanjut kepada Panitia mcngcnai pedoman 
Pengajuan pcnggunaan biaya Pemilihan dan atau Pengangkatan.

Pasal 27

Pembebanan biaya Pemilihan dan atau pengangkatan sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 26 Peraturan Daerah ini ditentukan sebagai berikut:
a. biaya penyaringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) Peraturan 

Daerah ini dibebankan kepada APBD Kabupaten;
b. biaya kegiatan penyelenggaraan Pemilihan dan atau Pengangkatan di Tingkat Desa 

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan untuk 
Pemerintah Kabupaten hanya membcrikan bantuan pelaksanaan.

c. sumbangan dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (4) 
Peraturan Daerah ini hams dimasukkan dan dicatat dalam Buku Kas Desa.

Pasal 28

Untuk menjamin tertib administrasi keuangan, Panitia wajib menyampaikan 
laporan peitanggungj awaban biaya Pemilihan dan atau pengangkatan kepada BPD 
dengan tembusan Bupati dan Camat.

BAB xn
SUMPAH JANJI DAN PELANTIKAN PERANGKAT DESA

Pasal 29

(1) Sebelum memangku jabatan, Perangjkat Desa mengucapkan sumpah/Janji dan 
dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Susunan kata-kata Sumpah Janji Perangkat Desa sebagaimana rfimfly^Td Hatam 
ayat (1) pasal ini adalah sebagaiberikut;
Demi Allah (Tuhan), saya bcrsumpal/beijanjai bahwa saya akan memenuhi 

kewajiban saya sclaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, scjujur-jujuiya, 
dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan 
mempertahankan Pancasiia sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya 
menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang Undang Dasar 1945 sebagai 
Konslitusi Negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi 
Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Rapubhk Indonesia".

(3) Pengucapan sumpah janji Perangkat Desa dilakukan menurut Agama yang diakui 
pemerintah yakni:
a. diawali dengan ucapan "DEMI ALLAH" untuk penganut agama Islam;
b. diakhiri dengan ucapan "SEMOGA TUHAN MENOLONG SAYA" untuk 

penganut agama Kristen Protestan/KathoHk)
c. diawali dengan ucapan "OMATAH PARAMAWISESA" untuk penganut 

agama Hindu; dan
d. diawali dengan ucapan "DEMI SANGHYANG ADI BUDDHA" untuk 

penganut agama Buddha.
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(4) Pengucapan Sumpah/Janji dan Pelantflcan Perangkat Desa sebagaimana 
(bmaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diselenggarakan di Pusat Pemerintahan Dcsa 
atau tempat Iain di wilayah Desa yang bersangkutan.

(5) Setelah mengucapkan Sumpah/Janji dan dilantik oleh Bupati atau pcjabat yang. 
Ditunjuk, Perangkat Desa yang bersangkutan segera melaksanakan tugas setelah 
dilakukan serah terima jabatan.

Pasal 30

(1) Pclantikan dan Pengucapan sumpah/janji Perangkat Desa djlakRanakan pada hari 
keija, dan ditetapkan sebagai tanggal pclantikan.

(2) Pelanbkan Perangkat Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat wakiu karena 
alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ditunda selama-lamanya 30 
(tiga puluh) hari dengan ketentuan Perangkat Desa dan atau pejabat yang 
ditunjuk tetap melaksanakan tugas.

(3) Pada upacara pengucapan sumpah/janji dan pclantikan Perangkat Desa 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah ini Perangkat 
Desa yang akan dilantik berpakaian Dinas Harian.

4

BABXm
LARANGAN DAN TINDAKAN PENYIDIKAN PERANGKAT DESA

Pasal 31

Perangkat Desa dilarang;
a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagj dirinya, 

anggota keluarganya, kroninya, golongan tertentu atau kclompok politik yang 
secara nyatamerugikan kepentmgan umum atau mendiskriminasikan warga negara 
dan golongan masyarakat lain;

b. melakukan pekeijaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara 
langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan deng^ kewenangan 
Pemermtah Desa yang bersangkutan;

c. menerima uang, barang dan atau jasa dari Pihak lain yang patut dapat diduga akan 
mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakuk^ya.

d. melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya 
yang merugikan kepentingan negara, pemermtah, Pemermtah Daerah, Pemermtah 
Desa dan masyarakat desa;

e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam 
kchidupan masyarakat serta melakukan perbuatan lain yang dapat mcnghilangkan 
kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Perangkat Desa.

Pasal 32

(1) Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa diadakan setelah adanya 
persetujuan tertulis dari Bupati;

(2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentOan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
Pasal ini adalah :
a. lertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
b. dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan 

hukuman mati.
(3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini 

dibentahukan kepada Bupati dengan tembusan Camat selambat-lambatnya 2 x 
24 jam sebelum tindakan penyidikan dilaksanakan.
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BAB XIV
PEMBERHENTTAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTtAN 

PERANGKAT DESA

Pasal 33

Perangkat Desa yang melalaikan tugasnya schingga dapat merugikan Negara, 
Dacrah, Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa, atau melaku^ perbuatan melawan 
hukum dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang di Desa yang 
bersangkutan, dikcnakan tindakan administratif bcrupa teguran, Pcmbcrhcntian 
Sementara dan atau Pemberhentian dari Jabatannya sesuai dengan Peraturan 
Penindaiig-undangan yang berlaku.

Pasal 34

(1) Perangkat Desa yang dituduh dalam suatu tindak pidana atas usul BPD dapat
mcngusulkan pemberhentian sementara dan ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati;

(2) Selama Perangkat Desa dikcnakan Pemberhentian Sementara maka pckcijaan 
sehari-hari dilakukan oleh seorang Penjabat Perangkat Desa yang ditunjuk okh 
Kepala Desa dengan persetujuan BPD.

(3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, penyidikan oleh Pejabat yang 
berwenang atau putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama yang mempunyai 
kekuatan hukum tetap dinyatakan bahwa yang bersangkutan tidak terbukti 
melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka BPD mengusulkan Kepada 
Bupati untuk mencabut Keputusan ten tang Pemberhentian Sementara dan 
mengembalikan hak-haknya sebagai Kepala Desa;

(4) Apabila berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama yang 
bersangkutan dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan 
sedang yang bersangkutan melakukan upaya hukum, maka BPD dapat 
mengusulkan kepada Bupati agar Kepala Desa diberhentikan sementara sambil 
menunggu putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

(5) Ketentuan sehagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) Pasal ini ditetapkan 
dengan Keputusan Kepala Desa dan sclambat-lambatnya 7 (tujuh) hari mulai 
tanggal penetapannya diajukan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan 
dengan tembusan Camat.

(6) Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan Keputusan sehagaimana 
dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari 
terhitung sejak diterimanya Keputusan Kepala Desa;

BAB XV 
S ANKSI

•>

«

Pasal 35

(1) Seseorang atau sekelompok orang dilarang secara sengaja menghalang-
halar^ Panitia dan warga masyarakat yang akan hadir menggunakan hak 
memilih dan dipilih.

(2) Siapapun dilarang memberikan tanda-tanda/keterangan hasil perhitungan suara 
sebelum diumumkan oieh Ketua Panitia.

(3) Panitia dan Tim Penngendali sehagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) 
Peraturan Daerah ini, dilarang melakukan tindakan yang bertentangan dengan 
ketentuan yang berlaku;
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(4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan 
(3) Pasal ini dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-imdangan yang 
berlaku.

BAB. XVI
KETENTUAN KHUSUS 

Pasal 36

Apabila teijadi perhitungan an^ pecahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 
19 dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah ini, maka :

a. jika hasilnya 1/2 (setengah) atau lebih, maka dibulatkan ke atas;
b. jika hasilnya kurang dari 1/2 (setengah) maka dibulatkan ke bawah.

BAB xvn
ATURAN PERAUHAN 

Pasal 37

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan perundangan 
yang mengatur mengenai Perangkat Desa yang bertentangan dengan Peraturan 
Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Perangkat Desa yang telah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini 
masih menjabat, tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhir masa jabatannya.

a
♦
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BABXVffl
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih 
lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

K Diundangkan. di BOYOLALI _ 
pada Tanggal -2^ •CV'Itq

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
h'. BOYOL AU

s E f :il>rs. 3

Ditetapkan di BOYOLALI 
Padatanggal 2000

; B U P ATI A O Y O L A LI
\ j

.-k\
yr, 't/

SRUANTA

ANG SOETEDJQ
PeinbinaXJtama Muda 
<'NIg;4lO 056 240

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2000 NOMOR

*

#
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PENJKLASAN
PEIIATURAN Dy\ERAH KAB UP ATEN BOVOLALI 

NOMOR TAIIUN 2000

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN DAN Al'AU PENGANGKATAN DAN 
PEMBERHEN7T\N P.ERANGRAT DESA

PENJELASy\N UMUM

Bnliwa Tnfa Cara Peiicalonan, Poinilihan dan atau pL’n.canpkalan Peraiiskaf Desa 
dcngnn athinya Undang-UrKlano Noinor 22 Tiilmn 1999 E*ntang Pcmeriiifahan Daorali 
yang dalam materinya niencabid Undang-Uiidnng Nomor 5 Talmn 1979 tonfang 
Penierintahan Desa, maka ketentuan yang niongatur lial tcrsebut sudah tidak sc‘f?nai 
seliingga perlu digarili deiigan keteiitiian yang bani, yang pengaturaimya oleh 
Pc'inorininli Daerah Knbupaten Boyolali,

Sehiibun.can dengan lial fcrsebiit, maka perlu diatur mcngcnai Tata Cara 
PencaJonan, Pemiliban dan afaii Pengnngkatan Perangkaf Desa den can Perafiiian 
Daerali Kabuoaten Boyolali.

t

11 PENJEEASAN PASALDI-MIPASAE

Paial 1 sampai denganPasal 4 
Pasal 5 ayat (1) sampai (4)
Pa.sal 5 ayal (5)

Pasal 6
Paral 7 hunifu

Pasal 7 Imnifb dan c 
Pasal 8
Pa.sal 9 ayal (1) hnnif a. b 
Pa.sal 9 ayat (1) hunifc

Cukup jc*las 
Ciikup jela.s
yang diniaksud derigan masa jabatan 
penjabat Ketiia BPD snma dengan Pejabai 
Kelna BPD adaliili terhitung miilai tanggal 
pelantikan pejabat KetiiaBPD 
Cukup jela.s
Dibnktikan deiigan KTP atnii siirat 
keterangan dari Kepala Desa dan 
niengatahui BPD.
Cliknp jidas 
Cukup joins 
Ciiknp jela.s
Yang dirnaksud dengan terlibat laiigsung 
ataii tidak lajigsnng dalam G. 30.S/PKI 
adalali:

Terlibat 
adalnh :

laiigi-'ung dalam G.30.S.TK1

A

1. Mereka yang inerencanalcan, tiinit 
irierencanakan, atau rnengelahui 
ndanyn perencannan O.30.S/PKI 
tetapi tidsdc melnporkan kepada 
Pejabat yang benvajib.

2. Mereka yang dengan kesadaran alcan 
tujiiannyn meiaknknn kegialan- 
kesiafan dalam pelaksattaan 
G.30.STi:i tert^ebut.



Pasal 9 ayat (1) hmif d

PasaJ 9 aval (i) liui-uf o

PasaJ 9 aval (1) liuiiif f 

Pasal 9 aval (1) Imrafg

Pasal 10 sjunpai dt^rigan Pasal 18 

Pasai 19 ayat )

Pasal 20 sampai clengan Pasal 19

Yang dimaJcsud dengan terlibat tidak 
lan.gsung daliun G.30.S/PKI adaJah ;

1. Meieka yang menunjukkan sikap, 
bajk dal am perbuatan atau dal am 
iicfi|)an-ucapan, yang bersifat 
meiiyeiujui G.30.S/PKJ ;

2. Mereka yang secara sadiir 
menunjukkan sikap, baik dalam 
perbualan atau dalam ucapaii, yang 
menenlang usaha penumpasan 
G.30.S/PKI;

yang dimaksud dengan sekurang- 
kurangnya beipendidikan SLTP atau yang 
berpengetahuan sederajal adalah berijazah 
SLTP alaii SD dengan pengaianian kerja 
minimal 8 tahun pada instansi Pemerintah / 
BUMN / BUMD / RW / RT / anggota 
Hansjp / Karaiig tanma dan sejenisnya.

\ang dimaksud dengan penutupaji 
pendaflaran adalah hari dan tanggal 
terakhir waktu pendaltaran bakal calon 
Perangkat Desa

Cukup jelas

yang dimaksud pemah manjaJani hukuman 
adalah pemah dihukum sekurang- 
kuiangnya 5 (lima) taliun;

Cukup jelas

Photo sebagaimana dimaksud dalam ayat 
ini dengan ukuraii 10 R;

Cukup jelas
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