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BUPATI BOYOLALl

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLAU 
NOMOR 15 TAHUN 2000

TENTANG

Menimbang

Mengmgat

TATA carA pencalonan, pemiuhan, pelantikAn 
DAN PEMBERHENTIAN KEPALADESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

BUPATI BOYOLAU

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka demi kelancaran 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sesuai dengan perkcmbangan 
keadaan, keanekaragaman, partisipasi, otononu asli, demokrahsasi, 
pemberdayaan masyarakat, dan sebagai perwujudan demokrasi di desa, 
periu diatur Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelandkan dan 
Pemberhentian Kepala Desa;

b. bahwa untuk pengaturannya periu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- 
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 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 
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Pcnyusunan 
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 Boyolali 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 T5). /.
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Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALL

MEMUTUSKAN

\

Menetapkan ; PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLAU TENTANG 
TATA CARA PENCALONAN, PEMUJHAN, PELANTTKAN DAN 
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasall

b.
c.

e.

f.

g-
h.

Dalam Peraturan Daerah mi yang dimaksud dengan : 
a. Pemerintah Kabupaten adalah Pemermtah Kabupaten Boyolali;

Bupati adalah Bupati Boyol^;
Camat adalah Kepala Kecamatan yang memimpin Wilayah Kecamatan 
sebagai perangkat Daerah Kabupaten Boyolali;
Tim Pengendali pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Tim 
Pengendah adalah Tim Yang ibentuk oleh Bupati dalam rangka untuk 
mengendalikan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dalam Wilayah 
kabupaten Boyolali agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku
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 d^ berada di Kabupaten Boyolali;
Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh 
Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa;
Badan Perwakilan 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;
Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia adalah 
anggota BPD dan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan 
BPD untuk melaksanakan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa;
Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah 
penduduk Desa atau putra desa yang mengajukan lamaran sebagai Calon 
Kepala Desa;
Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang 
telah melalui pemeriksaan, dan oleh Panitia Pelaksana dinyatakan memenuhi 
persyaratan administrasi serta selanjutnya berhak mengikuti Pemilihan 
Kepala Desa;

m. Penjabat Kepala Desa adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat yang 
berwenang atas usul BPD untuk melaksanakan tugas dan kewajiban serta 
memperoleh hak sebagai Kepala Desa sesuai ketentuan yang berlaku dalam 
kurun waktu tertentu;
Pemilih adalah Penduduk Desa setempat yang memenuhi persyaratan untuk 
menggunakan hak pilihnya;

k.

1.

n.



o.

1
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r.

Hak memilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap 
pilihannya secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan 
adil;
Hak dipilih adalah hak yang dimiliki penduduk Desa setempat dan atau putra 
desa yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa; 
Penjaringan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan 
Kepala Desa untuk mendapatkan Bakal Calon yang baik serta memenuhi 
pesyaratan, dan penduduk desa dan atau putra desa setempat untuk dapat 
mengikuti proses Pemilihan Kepala Desa;
Pemilihan Kepala Desa yang sclanjutnya disebut Pemilihan adalah kegiatan 
yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa bersama 
masyarakat Desa yang sudah terdaftar dalam daftar pemdih tetap dan daftar 
Pemilih Tambahan untuk memberikan hak suaranya kepada Galon.

BAB n
PERSIAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

(1) BPD memberitahukan secara tertulis.kepada Kepala Desa mengenai akan 
berakhimya masa jabatan Kepala Desa 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan 
Kepala Desa berakhir,

(2) Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada 
BPD, 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatanya berakhir.

(3) Selambat-lambatnya 2 (dua) .bulan sebelum berakhimya masa jabatan Kepala 
Desa, BPD segera mempersiapkan pemilihan Kepala Desa yang diawaH dengan 
pembentukan Panitia.

(4) Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, 
BPD atas persetujuan Bupati dapat memperpanjang waktu pelaksanaan paling 
lama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan Kepala Desa yang bersangkutan tetap 
melaksanakan tugas.

(5) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini 
belum dapat dilaksanakan, BPD mengusulkan Calon Penjabat Kepala Desa 
kepada Bupati dengan tembusan Camat.

BAB m
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA 

Pasal 3

«
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(1) BPD.mcngadakan rapat dipimpin oleh Ketua BPD atau Penjabat Ketua BPD 
untuk membentuk Panitia dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati dengan 
tembusan Camat.

(2) Untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan, Bupati membentuk Tim Pengendall
(3) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini lebih laiyut akan diahtr 

dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

(1) Panitia keanggotaannya terdiri dan unsur Pemcrintah Desa dan unsur BPD 
Desa yang bersangkutan yang diketuai oleh Ketua BPD atau Penjabat Ketua.
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(2) Apabila Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BPD mencalonkan diri dan tidak 
tejpilih, maka yang bersangkutan telap sebagai anggota BPD.

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

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

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

Pasal 5

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

a.
b.
c.

e.
f. 
g-

mengumumkan kekosongan jabatan Kepala Desa; 
melaksanakan pendaftaran pemilih;
meneliti, menetapkan dan mengesahkan Daftar Pemilih Scmentara, Daftar 
Pemilih Tetap, dan Daftar Pemilih Tambahan.
menerima pendaftaran dan melaksanakan pcmcriksaan pcrsyaratan 
administrasi Bakal Cal on dan menyerahkan hasilnya baik yang mcmenuhi 
syarat, maupun tidak kepada BPD; 
menetapkan sumber dan biaya pelaksanaan pemilihan; 
menentukan rencana tempat dan waktu pemungutan suara; 
mengumumkan dipapan pengumuman yang terbuka nama-nama Daftar 
Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan; 
menjamin pelaksanaan Pemilihan beijalan dengan demokratis, langsung, 
umum,bebas, rahasia dan lancar, aman, tertib dan teratur serta jujur dan 
adil;
melaksanakan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara;
membuat Bcrita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Pcn^tungan
Suara dan selanjutnya diserahkan kepada BPD.
bertanggungjawab dan melaporkan hasil pcnyclcnggaraan pemilihan kepada 
BPD selambatnya 7 (tujuh) han setelah Kepala Desa teipilih dilantik.

BAB IV
HAK MEMIT.TH DAN DTPTTTH

PaA al 6

Yang dapat memilih Kepala Desa. adalah penduduk desa warga Negara
Republik Indonesia yang :

a. terdaftar secara sah sebagai penduduk Desa yang bersangkutan dan bertempat 
tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (cnam) bulan tcrakhir dengan tidak terputus- 
putus.

b. sudah mencapai usia 17 (tujuh betas) tahun ataO telah/pemah menikah pada saat 
penutupan pendaftaran pemilih.

c. tidak sedang menjalani pidana kurungan atau tidak sedang dicabut hak pilihnya 
berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
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(1) Apabila terdapat ketidakjelasan status kependudukan seseorang menurut Paaal 6 
huruf a Peraturan Daerah ini karena yang bersangkutan mempunyai tempat 
tinggal lebih dari satu desa atau telah lama meninggalkan Desa namun belum 
menyatakan pindah maka dalam menggunakan haknya untuk memilih, yang 
bersangkutan harus menetapkan salah satu dari status kependudukannya dengan 
menunjukkan Kami Tanda Penduduk.

(2) Untuk menghindari keraguan status kependudukan seseorang selain dengan cara 
sepcrti tcrsebut dalam ayat (1) Pasal mi, pada prinsipnya Pamtia dapat mengacu 
pada Buku Induk Penduduk Desa yang bersangkutan.

(3) Apabila terdapat lebih dan satu pembuktian yang sah mengenai usia pemiUh 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b Peraturan Daerah ini, maka yang 
dijadikan dasar penentuan usia adalah struk dan atau akte kelahiran.

Pasal 8

(1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Desa dan atau Putra 
Desa warga Negara Republik Indonesia, dengan syarat-syarat:

a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia dan taat kepada Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang 

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

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

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

e. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;
f. sehat jasmani dan rohani;
g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
h. berkelakuan baik, jujur, dan adil;

" i- tidak pemah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
j. tidak dicabut hak pi^nya bcrdasaikan Keputusan Pengadilan yang 

mempunyai kekuatan'
k. mcngcnal dacrahnya dan dikcnal olch masyarakat desa setempat;
l. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
m. memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai adat istiadat yang diatur dalam 

Peraturan Daerah; dan
n terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal tetap di Desa yang 

bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak 
terputus-putus, kecuali Putra Desa yang berada diluar Desa yang 
bersangkutan.

(2) Bagi Cal on yang bcrasal dari Perangkat Desa, anggota BPD, selain harus 
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, juga 
harus mendapat surat rekomendasi dari Kepala Desa Ketua/Penjabat Ketua BPD 
dengan persetujuan BupatL

(3) Bagi Calon yang berasal dari PNS, TNI dan POLRI selain harus memenuhi 
syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, juga harus mendapat 
surat persetujuan dari atasan atau pejabat yang berwenang.
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(4) Bagi Calon yang terpilih dan telah diangkat menjadi Kepala Desa terfiitung mulai 
tanggal pdantikan sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di Desa yang 
bersangkutan dan mengundurkan diiidari jabatan oreaniknya bad PNS/ TNI/ 
POLRI.

Pasal 9

(1)

(2)

(3)

(4)

Yang dimaksud dengan Putra Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ay at (I) 
huruf n Pcraturan Daerah ini adalah asli kdahiran desa yang bersangkutan.
Surat pcmyataan sebagai putra desa dibuat olch Bakal Calon disaksikan otch 2 
(dua) orang penduduk Dusun/Desa yang disahkan oieh Ketua/Penjabat Ketua 
BPD yang bersangkutan dengan diketahui Kepala Desa dan Camat.
Putra Desa yang sudah terdaftar sebagai penduduk di luar Kabupaten Boyolali 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (I) huruf n Peraturan 
Daerah ini harus dikeluarkan oieh Kepala Desa dan disahkan Camat yang 
mewilayahi Desa yang bersangkutan.
Putra Desa yang menjadi Calon hanya mempunyai hak untuk dipilih.

Pasal 10

(1) Untuk membuktflean umur scseorang sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) 
huruf e Peraturan Daerah ini, perlu dilampiri Surat Kdahiran yang menyebutkan 
usia atau Akta kdahiran dari Kantor/instansi yang berwenang.

(2) Apabila terdapat lebih dari satu pembuktian yang syah mengenai usia Calon 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah ini, maka 
yang dijadikan dasar penentuan usia adalah Akta Kelahiran.

Pasal 11

Dalam pelaksanaan Pemilihan, penduduk Desa yang sudah terdaftar dalam 
Daftar Pemilih Tetap dan/atau Daftar Pemilih Tambahan yang telah memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan 8 Peraturan Daerah ini dalam 
menggunakan haknya tidak boleh mewakilkan.

BABY
PENCALONAN KEPALA DESA

Pasal 12

(1) Pencalonan Kepala Desa dilaksanakan melalui Penjaringan Bakal Calon.
(2) Penjaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakaanalfiiti 

oieh Panitia.
(3) Pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis yang ditujukan kepada Panitia.

Pasal 13

(1)
(2)

(3)

Penetapan Bakal Calon menjadi Calon ditetapkan dengan Keputusan BPD. 
Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada 
Panitia untuk diumumkan kepada masyarakat.
Penyampaian penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal 
selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Pemilihan.

mi
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BAB VI
PEMEJHAN KEPALA DESA

Pasal 14

C) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebetum pemQihan dilaksanakan, Panitia 
hams :
a. mcngumumkan kcpada masyarakat Desa sctcmpat bahwa akan dilaksanakan 

Pemilihan Kepala Desa dan menempatkan pengumunum tersebut ditempat 
yang tcrbuka;

b. membagikan Kartu Undangan Pemilihan kepada yang bcrhak.
(2) Pengumuman Calon yang berhak diptlih sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 

ayat (2) Pcraturan Daerah ini sekurang-kurangnya 2 (dua) hari sebchim 
pelaksanaan Pemilihan.

Pasal 15

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

(2) Setiap penduduk yang mcmpunyai hak memilih dan tcrdaftar dalam Daftar 
Pcmilih Tetap dan/atau Daftar Pemihh Tambahan hanya mcmiliki 1 (satu) hak 
suara.

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

(4) Pemilihan dilaksanakan di dalam wilayah Desa yang bersangkutan.

Pasal 16

Tata cara Pemilihan, Pemungutan Suara, dan Penghitungan Suara aifati 
ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

(1) Setelah Pemungutan Suara selesai maka Ketua Panitia pada hari dan tanggal itu 
juga segera ;

a. membuat dan menandatangani Berita Acara jalannya Pemungutan Suara 
bersama-sama dengan para Calon dan para saksi;

b. membuka kotak suara, menghitung jumlah surat suara yang masuk, setelah 
diteliti dengan disaksikan oleh para saksi dan para Calon.

c. melaksanakan penghitungan suara;
d. mengumumkan basil jumlah penghitungan suara dan menandatangani Berita 

Acara Penghitungan Suara bersama-sama dengan para saksi dan para Calon 
dan dalam hal Calon yang tidak mau menandatangani Berita Acara 
Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak mempengaruhi sahnya hasil 
penghitungan suara;

e. melaporkan hasil penghitungan suara beserta kelengkapannya kepada BPD.

(2) Dalam hal penghitungan jumlah surat suara yang masuk sebagaimana dimakanH 
dalam ayat (1) huruf b Pasal ini, berlaku ketentuan sebagai berikut;

a. apabila surat suara yang masuk lebih banyak dibandingkan dengan jumlah 
pemihh yang tercatat menggunakan hak pihhnya, maka penghitungan suara 
dinyatakan tidak sah;



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

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

Pasal 18

(1) Pada saat Pemungutan Suara dilaksanakan Panitia kerkewajiban untuk menjamin 
agar PemiHhan beijalan dcngan.lancar, tcrtib, aman, dan teratur.

(2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para Galon hams bcrada dhempat 
yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.

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

BAB vn
GALON TERPnJH 

Pasal 19

(1) Galon tcrpilih adalah Galon yang mcndapatkan suara tcrbanyak dan telah 
memenuhi quorum.

(2) Dalam hal Galon hanya satu orang, maka Galon tersebut dinyatakan terpilih 
apabila mendapat dukungan suara sckurang-kurangnya 1/2 (setengah) ditambah 
1 (satu) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dan telah 
memenuhi quorum.

(3) Quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini sekurang- 
kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih pada Daftar PemiKhTetap 
dan/atau Pemilih Tambahan.

Pasal 20

(1) Galon terpilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Peraturan Dacrah ini 
ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasaikan laporan dan Berita Acara 
Pemilihan dari Panitia.

(2) Seiambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal Penetapan Galon 
Terpilih, BPD segera menyampaikan Keputusannya kepada Bupad untuk 
mendapatkan pengesahan dengan tembusan Camat

(3) Bupati menerbitkan Surat Keputusan tenlang Pengesahan Galon Terpilih.
(4) Galon terpilih yang telah disahkan menjadi Kepala Desa diberikan Petikan Surat 

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini seiambat- 
lambatnya 14 (empat betas) hari keija sejak diterimanya penetapan Kepala Desa 
olchBPD.

BAB vm
PEMILIHAN ULANG 

Pasal 21

(1) Apabila quorum sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini tidak 
terpenuhi, maka dilaksanakan Pemilihan i»iang
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(2) Quorum dalam pelaksanaan pemilihan ulang ditentukan sekurang-kurangnya 1/2
(setengah) ditambah 1 (satu) dan Daftar PemiHh Tctap dan atau Daflar Pemilih 
Tambahan.

(3) Apabila Calon yang mendapatkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah ini lebih dari satu orang dengan jumlah suara 
yang sama, maka untuk menentukan Calon yang berhak menjadi Kepala Desa 
dengan diadakan Pemilihan Ulang.

(4) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini dilaksanakan 
hanya untuk Calon yang mendapatkan jumlah suara yang sama.

(5) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini 
hasitoya 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.

Pasal 22

♦ ^

(1) Tata Cara pelaksanaan Pemilihan Ulang sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 
Peraturan Daerah ini akan ditetapkan oleh BPD.

(2) Panitia mcnctapkan tempat dan tanggal diadakannya Pemilihan Ulang 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya 
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pemilihan scbclumnya.

Pasal 23

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

BAB DC
PELAKSANAAN KAMPANYE 

Pasal 24

(1) Guna memberikan kesempatan kepada masyarakat Desa untuk mengetahui visi, 
misi program keija, dan kepnbadian dan lain sebagainya, Calon diberi 
kesempatan untuk melakukan kampanye.

(2) Tata tertib dan mated kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini 
akan diatur dengan KeputusanBPD.

BAB X
BIAYA PEMILIHAN 

Pasal 25

* (1) Rencana rincian biaya pemilihan berdasarkan rapat Panitia, diaiukan oleh Panita 
kepada BPD.

(2) BPD mengesahkan Penetapan besamya biaya Pemilihan.



(3) Sum her biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berasal 
dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Calon, sumbangan dari pihak ke 
tiga yang sifatnya tidak mengikat.

(4) Biaya Pemilihan dipergunakan untuk :
a. administrasi (Pengumuman, Surat Undangan, Surat Suara, Tanda gambar 

Calon dan alat tubs serta perlengk^an lainnya yang sejenis);
b. pendaftaran Pemilih;
c. pembuatan bilik/kamar tempat pemilihan dan kotak suara;
d. honorarium Panitia;
e. rapat dan kcamanan.
f. peijalanan dinas Panitia dan Iain-lain.
BPD memberikan petunjuk lebih lanjut kepada Panitia mengenai pedoman 
Pengajuan penggunaan biaya Pemilihan.

(5)

Pasal 26

Pembebanan biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Peraturan 
Daerah ini ditentukan sebagai berikut:

a. biaya kegiatan penyelenggaraan Pemililiian ditingkat Desa dibebankan kepada 
anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan untuk Pemerintah Kabupaten hanya 
memberikan bantuan pelaksanaan;

b. sumbangan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (3) 
Peraturan Daerah ini hams dimasukkan dan dicatat dalam Buku Kas Desa.

Pasal 27

Untuk menjamin tertib administrasi keuangan, Panitia menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban biaya Pemilihan kepada BPD dengan tembusan Bupati dan 
Camat.

BAB XI
PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 28

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

(2) Susunan kata-kata Sumpah Janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) pasal ini adalah sebagai berikut;
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpal/bcijanjai bahwa saya akan memenuhi 

kewajiban saya sclaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurya, 
dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan 
mempertahankan PancasQa sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan 
menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang Undang Dasar 1945 sebagai 
Konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 
bagj Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

(3) Pengucapan sumpah janji Kepala Desa dilakukan menurut Agama yang diakui 
pemerintah yakni:

a. diawali dengan ucapan "DEMI ATT,AH" untuk penganut agama Islam;
b. diakhiri dengan ucapan "SEMOGA TUHAN MENOLONG SAYA" untuk 

penganut agama Kristen Protestan/Katholik)
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untuk penganutc. diawali dengan ucapan "OMATAH PARAMAWISESA’ 
agama Hindu; dan

d. diawali dengan ucapan "DEMI SANGHYANG ADI BUDDHA" untuk 
penganut agama Buddha. .

(4) Pengucapan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud 
d^am ayat (1) Pasal ini, diselenggarakan di Pusat Pemerintahan Desa atau tempat 
lain di wilayah Desa yang bersangkutan.

(5) Setelah mengucapkan Sumpah Janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang. 
Ditunjuk, Kepala Desa yang bersangkutan segera melaksanakan tugas setelah 
dilakukan scrah tcrima jabatan.

Pasal 29

(1) Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janji Kepala Desa dilaksanakan pada hari 
keija, dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.

(2) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena 
alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ditunda selama-lamanya 30 
(tiga puluh) hari dengan ketentuan Kepala Desa dan atau Pejabat yang ditunjuk 
tetap melaksanakan tugas.

(3) Pada upacara pengucapan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) Pcraturan Daerah ini Kepala Desa 
yang akan dilantik berpakaian Dinas Upacara.

4 H

BAB XU
MASA JABATAN KEPALA DESA 

Pasal 30

(1) Masa jabatan Kepala Desa sclama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 
pelaksanaan pelantikan.

(2) Apabila masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini telah 
berakhir, yang bersangkutan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kaH masa 
jabatan.

BAB xm
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA

9

Pasal 31

(1) Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD dan sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya Kepala Desa hertanggungjawab 
kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan 
tugasnya kepada Bupati dengan tembusan Camat.

(3) Pertanggungjawaban dan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 
ini disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun pada setiap akhir 
Tahun Anggaran.

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini harus 
dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan 
disetujui oleh sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh perseratus) ditambah 1 
(satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
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(5) Pertanggungjawaban Kepala Desa yang ditolak oleh sekurang-kurangnya 2/3 
(dua per tiga) dan jumlah anggota BPD hams dilengkapi atau disetnpumakan 
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, disampaikan kembali 
kepada BPD.

(6) Dalam hal peitanggungjawaban Kepala Desa tidak dilengkapi atau 
disempumakan, ditolak untuk kedua kalinya, BPD dapat mengusulkan 
pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati sesuai dengan Peraturan yang 
bcrlaku.

(7) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud .dalam ayat (5) Pasal ini, adalah 
peitanggungjawaban atas pclaksanaan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD 
dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BABXTV
TUGAS DAn KEWAJIBan KEPALA DESA 

Pasal 32

♦ -

Tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah:

a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
b. melaksanakan Peraturan Desa;
c. membina kehidupan masyarakat desa;
d. membina Perekonomian Desa;
e. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
f. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
g. mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa 

hukumnya dengan persetujuan BPD;
h. mengajukan Rancangan Peraturan Desa dan bersama BPD menetapkannya 

sebagai Peraturan Desa;
i. menjaga kelestarian adat-istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang 

bersangkutan.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Kepala Desa wajib bersikap dan 
bertindak adil, tidak diskriminatif, serta tidak mempersulit di dalam memberikan 
pelayanan kepada Masyarakat.

BAB XV
LARANGAN DAN TDvDAKAN PENYIDIKAN KEPALA DESA

A

•t

Pasal 34

Kepala Desa dilarang:
a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi dirinya, 

anggota keluarganya, kroninya, golongan tertentu atau kelompok politik yang 
secara nyata merugikan kepentingan 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 dengan kewenangan 
Pemerintah Desa yang bersangkutan;

12
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t

c. menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang patut dapat diduga akan 
mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukimnya;

d. menjadi advokat.atau kuasa hukum dal am suatu perkara di pengadilan, selain 
dimaksud daiam Bab XTV Pasal 32 huruf f Peraturan Daerah ini;

e. melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya 
yang memgikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan 
Masyarakat Desa;

f. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Penmdang-undangan 
yang berlaku dan atau bertentangan dengan Norma-norma yang hidup dan 
bcrkembang daiam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan Iain yang 
dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai 
Kepaia Desa.

Pasal 35

(2)

(1) Tindakan penyidikan terhadap Kepaia Desa diadakan setelah adanya persetujuan 
tertulis dari Bupati;
Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud daiam ayat (1) 
Pasal ini adalah ;
a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
b. dituduh tclah melakukann tindak pidana kejahatan yang diancam dengan 

hukuman mati.
Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud daiam ayat (2) pasal ini 
diberitahukan kepada Bupati dengan tembusan Camat selambaMambatnya 2 x 
24 jam sebelum tindakan penyidikan dilakaanakan.

(3)

BAB XVI
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN

KEPALA DESA

Pasal 36

Kepaia Desa yang melalaikan tugasnya schingga dapat mcrugikan Negara, 
Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa, atau melakukan perbuatan melawan 
hukum dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang di Desa yang 
bersangkutan, dikenakan tindakan administratif berupa teguran, Pemberhentian 
Sementara dan atau Pemberhentian dari Jabatannya sesuai dengan Peraturan 
Penmdang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

(2)

(1) Kepaia Desa yang dituduh daiam suatu tindak pidana, BPD dapat mengusulkan 
Pemberhentian Sementara dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
Selama Kepaia Desa dikenakan Pemberhentian Sementara maka pekeijaan 
sehan-hari dilakukan oleh seorang Penjabat Kepaia Desa yang diangkat oleh 
Bupati atas usul BPD.
Apabila berdasarkan Pemeriksaan atau Penyidikan oleh Pejabat yang berwenang 
yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka 
BPD mengusulkan untuk mencabut usul an Keputusan Bupati tentang 
Pemberhentian Sementara dan mengembalikan nama baik beserta hak-haknya 
sebagai Kepaia Desa.

(3)
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(4) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan terbukti 
melakukan perbuatan yang dituduhkan, scdang Kepala Desa yang bersangkutan 
melakukan Upaya Hukum, maka BPD dapat mengusulkan kepada Bupati agar 
Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan sementara sambil menunggu 
keputusan Pengadilan.

Pasal 38

Kepala Desa diberhentikan oieh Bupati atas usul BPD karena;

a. meninggal dunia;
b. mengajukan berhenti atas peimintaan sendiri;
c. tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar Sumpah/Janji;
d. berakhir masa Jabatannya dan telah dilanlik Kepala Desa yang barn;
e. melakukan Perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan 

yang berlaku atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa;
f. ditolak pertanggungjawabannya oleh BPD.

♦ k.

#

BABXVn
PENGANGKATAN PENJAB AT KEPALA DESA 

Pasal 39

(1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan sementara / atau tetap, maka Bupati atas 
usul BPD dapat mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Perangkat Desa yang 
dianggap mampu.

(2) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 

ini selama-lamanya 1 (satu) tahun terhitimg mulai tanggal ditetapkannya 
Keputusan.

(4) Tugas, wcwcnang dan kcwajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan 
tugas, wewenang dan Kewajiban Kepala Desa kecuah bidang keuangan dan 
personalia.

(5) Hak Peryabat Kepala Desa lebih lanjut akan diatur dengan Keputusan Desa.

BAB xvm 
S ANKSI

Pasal 40

(1) Scscorang atau sekclompok orang dilarang secara sengaja mcnghalang- 
halangi 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 Pengendali sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan 
Daerah ini dilarang melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan 
yang berlaku.

(4) Peianggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan 
(3) Pasal ini dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.
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BAB.XDC
KETENTIJAN KHUSUS 

Pasal 41

Apabila teijadi perhitungan angka 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 kc bawah.

♦ t.

BAB XX
ATURAN PERAUHAN 

Pasal 42

(1) Kepala Desa yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini masih menjabat 
tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya.

(2) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Kepala Desa, Kepala Desa sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sepanjang memenuhi persyaratan berhak 
mengikuti pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berdasarkan Peraturan Daerah 
ini.

(3) Kepala Desa yang telah menjabat sebeium berlakunya Peraturan Daerah ini, baik 
dalam 1 (satu) atau 2 (dua) kali masa jabatan, dapat mencalonkan kembali untuk 
1 (satu) kaU masa jabatan.

Ik

*
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BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 43

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

Pasal 44

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.

♦ ► 

♦
Diundangkan. di BOYOLALI 
pada Tanggal JLq

DAERAH KABUPATEN 
” O L A LI

SOETEDJO
Tcmbina Utama Muda 

JNIR plO 056 240

Disahkan diBOYOLALI
pa^ Tanggal ^3 *ZCoo

YOLALI

SRUANTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLAU TAHUN 2000 NOMOR....^

A

»
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PRRfELASAN
PERATUR.VN DAERAH PL-VEUPATEN BOYOLALI 

NOM(^R TAHLTN 2000

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTKAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA

a.

PEN.TELASAN UMUM

Bahwa Pata Cai a pencalonaii, Pemilihan, Pelantikaii, daji Pt'inberhentiaii KepaJa 
Desa dengan adanya lindang-Undang Nomor 22 Tahim 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah yang dal am matennya mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 
tentang PemernUahan Desa dan ahuaii pefaksanaannya, maka ketentuan yang mengatur 
hai tersebut sudali tidak sesiiai sehingga periu diganti dengan ketentuan yang baru, 
yang pengatuiannya diietapkan oleh PemerintaJi Daerah Flabupaten BoyolaJi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka periu diatnr mengenai Tata Cara 
pencaionan, Pemilihan, Pelantikaji, dan Pemberhentian Eepala Desa dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Boyolaii.

PENJELASAN PASALDEMi PASAL.

♦

Pasal 1 sampai dengan Pasal 8 ayat (1)
hunit a dan b
Pasal 8 ayat (1) hurufc

Cukup jelas;
Yang dimaksud dengan terlibat langsung 
atau tidak langsung daJam G. .lO S/PKI 
adalah ;

Yang dimaksud dengan terlibat langsung 
dalam Q.30 S./PKI adalah :

1. Mereka yang merencanakan, tiuut 
merencanakan. atau mengetahui 
adanya perencanaan G.3(),S/PKI 
tetapi tidak melaporkan kepada 
Pejabal yang beiAvajib.

2. Mereka yang dengan kesadaran akan 
tujuannya melakukan kegiatan- 
kegiatan dalam pelaksanaan 
G.30.S/PKI tersebut.

Yang dimaksud dengan terlibat tidak 
langsung dalam G JO S/PO adalali :

Ik

♦

1 Mereka yang rnenunjukkan sikap, 
baik dalam perbualan atau dalam 
ucftpan-ucapan, yang bersifat 
menyetujui G.30.S/PKI ;

2. Mereka yang secara sadar 
rnenunjukkan sika)), baik dalam 
perbuatan atau dalam ucapan, yang 
menentang usalia penumpasan 
G.30.S/TKJ;



tr

Pasal 8 ay at (1) huruf d 
Pas a] 8 ayat (1) huruf e

Pasal 8 ^at (1) huruf f, g, dan h 
Pasal 8 ^at (1) huruf 1

Pasal 8 ^at (1) huruf j, k, I, m, n 
Pasal 8 ayat (2), (3), dan (4)
Pasal 9 san^ai deogan Pas^ 18 
ayat (1) dan (2)
Pasal 18 ayat (3)

Pasal 19 ^al (1) 
Pasal 19 ayat (2)

Pasal 19 ayat (3)
Pasal 20 sampai dengan Pasal 30 
Pasal 31 ^at (7)

Pasal 34 huruf a, b, c, d, dan e 
Pasal 34 huruf f

Pasal 35 sampai dengan Pasal 41 
Pasal 42 jtyat (1)

Pasal 42 ftynt (2)

Cukupjelas
Yang dimaksud dengan pada saat 
penutupan pendafiaran adalah hari dan 
tanggal terakhir waktu pendaftaran bakal 
calon KepalaDesa 
cukupjelas;
Yang dimaksud pernah manjalani 
hukuman adalah melakukan tindak pidana 
dengan ancaman hukuman maksimal 5 
(lima) tahun;
Cukupjelas;
Cuki^ jelas;

pertanggung- 
kepada BPD

Pasal 43 dan Pasal 44

Cukupjelas
Photo sebagaimana dimaksud dal am ayat 
ini dengan ukuran 10 R;
Cuki^ jelas;
Yang dimaksud dengan calon terpilih 
adalah calon yang telah mend^^ 
dukungan suara setengah ditambah 1 (satu) 
dan telah dihadiri 2/3 jumlah pemilih; 
Cukupjelas;
Cukupjelas
Mekanisme penolakan 
jawaban Kep^a Desa 
ditetapkan oleh Bupati 
Cukupjelas
Yang dimaksud dengan menghilangkan 
kepercayaan terhadap kepemimpinannya 
adalah melakukan perbuatan asusila, 
peijudian mabuk-mabukan, pencurian dal 
lain-lainnya;
Cuing) jelas
Bagi Kepala Desa yang telah ada sebelum 
Peraturan Daerah ini tidak terlepas dari 
pertanggungj awabannya kepada rakyat 
melalui BPD
Yang dibenarkan mengikuti pelaksanaan 
pemilihan Kepala Desa untuk mengisi 
lowongan adalah bagi Kepala Desa baik 
yang telah menduduki satu atau dua kali 
masajabatan, d^at mencalonlmn kembali 
untuk 1 (satu) kali masajabatan. 
Cukupjelas.


