
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
JL. IVTERBABU N0.48 TELP.(0276) 321003 BOYOLALI 57311

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 

NOMOR 11 TAHUN 2006 

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN 
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATl BOYOLALI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentaag Pemerintahan Da(;rah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
Undjing Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah 
Menjadi Undang-Undang, maka demi kelancaran penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa yang sesuai dengan perkembangan keadaan perlu diatur 
Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala 
Desa;

b. bahvva untuk pengaturannya perlu menctapkan Peraturan Daerah Kabupaten 
Boyolali tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan 
Pemberhentian Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Penindang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 
tenlang Perubahian Atas Undang-Undang NiDmor 32 Tahun 2005 tentang 
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Re publik Indonesia Nomor 443 8);

5. Peiraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4587);



6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan
Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006
Nomor Sen E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 
78);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2006 tentang 
Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 9 
Sen h, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 79);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2006 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten. Bbyolali Tahun 2006 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 80);

Derigan Persetujuan Bersama

DEW AN PERV/AKILAN Rj^KYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

Dan
BUPATI BOYOLALI 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TENTANG TATA CARA
PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Camat adalah Kepala Kccamatan yang memimpin wilayah Kecamatan 

sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali.
4. Tim Pengendali Pernilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Tim 

Pengendah adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka untuk 
mengendalikan penyelenggaraan pernilihan Kepala Desa dalam wilayah 
Kabupaten Boyolali agar beijalan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

5. Tim Pemantau Pernilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Tim 
Pcmanlau adalah Tim yang dibcnluk olch Bupati dalam rangka untuk 
memperlancar penyelenggaraan pernilihan Kepala Desa dalam Wilayah 
Kecamatan agar beijaian sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang- 
undangan yang berlaku.

6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, sehmjutnya disebut Desa adalah 
Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki. batas-batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, 
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati 
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada 
di Kabupaten Boyolali.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat 
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa atau yang disebut nama Iain adalah Kepala Desa dan 
Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
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9' SsinaL^eTpUDyaadnLT. D^Sa ataU yang diSebut nama lain> se'anjutnya 
singkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwuiudan demokrasi

paemerinSeDne8saaraan Pemerintahan Desa seba8ai penyelenggara

10' Salpen“uduakaDeh,akePala Pe™erin,ab Dcsa yan8 diPilih langs™g oleh dan 
Sail Desa 8rga NCgara RepubIik Indonesia "^elalui Pemilihan

11' MelS nTn'S pK;ePalai D?^a yang selanjutnya d'sebut Panitia adalah 
Mggota BPD dan Perangkat Desa serta tokoh masyarakat yang ditetankan
KenpXDertUSan BPD UntUk meIaksaaakaa pencalonanydan pShS

12' npankHal Kepala Desa yang se,aniutnya disebut Bakal Calon adalah
Lpala Des?33 3taU PUtra dESa yang menSajukan lamaraa ^ebagai Calon

l5' sihSts/rcsisr”C,|,>" “',i,h B-k*1 c-ion
=2; K'p'" D“ ‘““J”
Pemihh adalah Penduduk Desa setempat yang memenuhi persyaratan untuk 
menggunakan hak pilihnya. • mK

le. Hak memilih adalah hak yang dimiliki Pemilih untuk menentukan sikan
17 Hak d1inThSer|andhmi°kratiS'lan8sung’ umum> bebas’ rahasia, jujur dan adilf 
17. Hak dip<hh adalah hak yang dimiliki Penduduk Desa setempat dan atau Putra

p“a yan8telab memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa 
. Penjaingan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan 

Kepala Desa untuk mendapatkan Bakal Calon yang baik serta memenuhi 
persyaratan. dan penduduk desa dan atau putra desa setempat untuk dapm 
mengikuti proses Pemilihan Kepala Desa. ^

19' fnteS!!a8,anl.adala- SUatU ke,giatan Seleksi dari segi administrasi kemampuan
Pan Pem,Tman dan m0ral Bakal Calon yan8 dilaksanakan oleh

on Pani! ? bek®I7asama dengan pihak lam yang ditunjuk oleh Panitia.
p«mlImM Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah kegiatan 
yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa bersama 
masyanakat Desa yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap untuk 
memberikan hak suaranya kepada Calon.
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(1)

(2)

BAB II
PERSIAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

BPD membentahukan secara tertulis kepada Bupati mengenai akan 
berakhimya masa jabatan Kepala Desa paling lambat 6 (enam) bulan sebelum
masa jabatan Kepala Desa berakhir dengan tembusan Camat dan Kepala 
uesa.
Paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhimya masa jabatan Kepala 
Desa, BPD segera mempersiapkan pemilihan Kepala Desa yang diawali 
dengan pembentukan Paijitia.

(3) hal penyelengSaraan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan tepat waktu,
BPD setelah bermusyawarah dengan Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat 
memberikan pertimbangan kepada Camat untuk mengusulkan Penjabat 
Kepala Desa, dengan masa jabatan sampai terpilihnya Kepala Desa definitif.



BAB III
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA 

Pasal 3

(1) BPD mengadakan rapat dipimpin oleh KeUia BPD atau Penjabat Ketua BPD
"mtsTncSt1: Panitia dan me,aPOrkan haSi,nya kePada BuPati

'2) d”i D=.,BPD

m ss ssaT" dip“ " °"h »—““ I-K-.
(4> maiam *ial i2"8?”'-3 BPD nlenca,onkan diri, maka yang bersangkutan hams 

mengundurkan din sementara dari keanggotaan BPD
(5) Dalam hal Panitia mencalonkan diri, yang bersangkman hams mengundurkan 

dm dan kcpaniliaan pemilihan Kcpala Dosa.
(6) la(a cara pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayal (1), diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. K

Pasal 4

(1) Susunan Panitia sekurang-kurangnya terdiri dari:
a. Ketua Panitia;
b. Sei<jetaris Panitia;
c. Bendahara;
d. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). mempunyai tugas
wcwenang dan tanggungjawab : y g
a. mengumumkan ;akan berakhimya masa jabatan Kepala Desa;

. menyusun rencana biaya penyelenggaraan Pemilihan;
c. menyusun schedule dan tata cara Pemilihan;
d. melaksanakan pendaftaran Pemilih;
e. meneliti, menetapkan dan mengumuhkan Daftar Pemilih Sementara

Daftar Pemihh Tambahan dan Daftar Pemilih Tetap;
t. melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calo’n sesuai persyaratan-
g. menetaj^an Balak Calon yang memenuhi persyaratan menjadi Cal’on 

Ivepala Desa;
h. mengumumkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih kepada

masyarakat; k F ua
1. menjamm pelaksanaan Pemilihan berjalan dengan demokratis, langsung

umum, bebas, rahasia dan lancar, aman, tertib dan teratur serta jujur dan 
adil; ■'

j. melaksanakan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara;
k. membuat Berita Acara Pemungutan Suara dar, Berita Acara Penghitungan

Suara dan selanjutnya diserahkan kepada BPD dengan tembusan Bupati 
dan Camat; F

l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan Pemilihan 
kepada BPD selambat-lambatnya 10 (sepuluh) had setelah Kepala Desa 
terpilih dilantik.

(2)



Pasal 5

(1) d-Tn,te!vCrn pel^sanaan Pemilihan, Bupati membentuk Tim Pengendali 
<2^ Tno^’’kT- Kai>upate" Tlm Pemantau di tingkat Kecamatan.

JS™ B.p."r " d“Tim ,i"d'”' '*"i» d'"8<"

BAB IV
HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 6

Cl) Untuk dapat menggunakan bak pilih dalam pemilihan Kepala Desa penduduk 
,7, peSa ffn® bersangkutan hams terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap 
(i) Pemilih sebagaimaria d1maksud pada ayat (1) harus memenulii syaral •

a' pemuun8utan suara dalam Pemilihan sudah mencapai nsia 17
(tujuh belas) tahun atau sudah / pemah kawin:

b. berdomisili di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam)
bulan sebelum d1syahkannya Daftar Pemilih Sementara yang dibiktikan 
dengan Kartu Tanda Penduduk; u.uiuuiKan

c, nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa dan ingatannya;
. tidEik sed^g menjalani pidana kurungan atau tidak sedang dicabut hak 
Lk^teterdaSarkan KepUtUSan Pengadilan yang mempunyai kekuatan

(3)

Pasal 7

(1) PalTb avl,%r?hPat fkruakjelaSan StatUS kePendudukan seseorang menurut
asal (. ayat (2) huruf b karena yang bersangkutan mempunyai tempat tinggal

leb h dan satu DeSa, bersangkutan harus menetapkan salah satu dari 
s atus kependudiikannya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk

(2) Untuk menghmdari keraguan status kcpendudukan seseorang selain dengan 
cara se:bagmmana dimaksud pada ayat (1), Panitia mengacu pada Buku Induk 
Penduduk Desa yang bersangkutan yang telah diferivikasi oleh BPD sebelum 
pembentukan Panitia.
Dalam hal terdapat lebih dari satu pembuktian yang sah mengenai usia 
pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, maka yang 
dijadikan dasar penentuan usia adalah surat kenal lahir atau akte kelahiran.

Pasal 8

(1) Calon Kepala Desa adalah Penduduk Desa dan. / atau Putra Desa warga 
Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
a. beilaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 

Negara^ Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepala Negara Kesatuan 
Republik Indonesia serta Pemerintah;

c. beqjendidikan paling rbndah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan 
/ amu sedergjat;

d. berusla p^iHg^ndah* 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftarahu
e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari 

dokter pemerintah;
f. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan 

Kepolisian;
g. membuat surat pemyataan bebas dari narkotika dan obat-obatan terlarang 

lainnya;



(2)

(3)

h. tidak pemah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan denaan
hukuman paling singkat 5 (lima) tahun; ... aengan

i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yanB
metnpunyai kekiiatan hukum tetap; y g

J. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat Desa setempaf
K. bersedia mencalonkan menjadi Kepala Desa;
'■ Seb.agai Kepala Desa pa1*11® lama 10 (sepuluh).'

tahion atau 2 (dua) kali masajabatan; P }
m. tid£ik dalam status sebagai Penjabat Kepala De^a*
n. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat linggal tetap di Desa yang

ber,;,angkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan 
tidak teiputus-putus dengan dibuktikan surat keterangan dari Kepala Desa 
kecuali Putra Desa yang berada di luar desa yang berlangkulan ? ’

agi Calon yang berasal dan Perangkat Desa dan BPD, selain harus 
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus
mendapat surat rekomendasi dari Bupati. t j ba narus
Bagi Calon yang berasal dari PNS, TNI dan POLRI selain harus memenuhi 
persyaratan sebagatmana dimaksud pada ayat (I) juga harus mendapat surat 
persetujuan dan pejabat yang berwenang mengeluarkan rekomendasi

(4) . Bag. Calon yang terpilih dan telah diangkat menjadi Kepala Desa terhitung
mulai tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di 
n a y ang bersan8^utan dan mengundurkan diri dari PNS / TNI / POLRI

(5) Bag! Kepala Desa terpilih dan sudah diiantik sebagai Kepala Desa, dalam hal 
aKan melamar pekerjaan Iain tennasuk PNS / TNI / POLRI waiib 
mendapatkan ijin tertulis dari Bupati.

(6) Dalam hd Kepala Desa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5), dikenakan sanksi tindakan hukuman disiplin dari Bupati.

Pasal 9

(1) Yang dimaksud dengan Putra Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
aya ( ) nurui m, adalah asli kelahiran Desa yang bersangkutan.
Sinat pemyataan sebagai Putra Desa dibuat oleh Bakal Calon disaksikan oleh 
2 (dua) o^g penduduk Dusun / Desa yang disahkan oleh Ketua / Penjabat 
Ketua BPD yang bersangkutan dengan diketahui Kepala Desa dan Camat.
Putra Desa yang menjadi Calon hanya mempunyai hak untuk dipilih.

(2)

(3)

(2)

Pasal 10

(1) Untuk membuktikan uniur seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
A^at pe.rlu Surat Kelahiran yang menyebutkan usia atau
Akta Kelahiran dari kantor/instansi yang berwenang.
Apabila terdapat lebih dari satu pembuktian yang sah mengenai usia Calon 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, maka yang dijadikan 
dasar penentuan usia adalah Akta Kelahiran.

Pasal 11

Dalarn pekiksanaan Pemilihan, Penduduk Desa yang sudah terdaftar dalam Daftar 
Pernilih Tetap yang telah memenuhi persyaratan dalam menggunakan haknya 
tidak boleh mewakilkan.

BABY
PENCALONAN KEPALA DESA 

Pasal 12



(n Bea1kCalCabnKepala 0653 d‘!aksanakan melalui p^mnngan dan Penyaringan

(2) olehStllBakal Cal0n Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

(3) Cal0n/ebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
olcli F anitia bekerjasama dengan pihak lain yang ditunjuk.
Panitii°nan KePala DeSa diajUkan SeCara tertuHs yang ditujukan kepada

Pasal 13

‘ C1|'eta^n Baka'Calon menjadi Calon ditetapkan oleh Panitia Pemilihan
(2) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumunkan kepada masyarakat di

tempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat 
beiempat,

(3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati
dengan tembusan Camat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum 
pelaksanaan Pemilihan.

BAB VI 
KAMPANYE

Bagian Pertama 
Pelaksanaan Kampanye

Pasal 14

(1) Kampimye dilaks^akan sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemilihan.
(2) Penyelenggaraan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan

di selumh wilayah Desa. v y, ^ctbvUKdii
(3) Kampanye sebapimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kesempatan

epada masyarakat Desa untuk mengetahui visi, misi, program kerja dan 
kepribadian Calon Kepala Desa.

Pasal 15

(1) Kampanye dilaksanakan selama 1 (satu) hari sebelum hari dan tanecal 
pemungutan suara.

(2) .Tadwal dan tata cara kampanye masing-masing calon Kepala Desa ditentukan 
oleh panitia pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kedua 
Bentuk Kampanye

Pasal 16

Kampanye dapat dilaksanakan melalui:
a. pertemuan terbatas;
b. pemasangan tanda gambar calon Kepala Desa;
c. kegiatan lain yang tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga 
Larangan Kampanye

Pasal 17



Dalam pelaksanaan kampanye, calon Kepala Desa dilarang : 

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undane-Undano
DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945; 8 =

■ menghina seseorang, agama, golongan dan calon Kepala Desa-
C. menghasut dan mengadu domba; P
d' SaSsUann;kan kekeraSan’ anCaman kekeraSan dan menganj^rkan penggunaan

e. mengg^ggu keamanan, kelenteraman dan ketertiban umum- 
r. merus.'ik gambar calon Iain;
g. mengg;unakan tempat ibadah dan tempat pendidikiin*

■ 2. d-Iakukan <ien8an berja,an kaki dan'

BAB VII
PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Pertama 
Proses Pemilihan

Pasal 18

(l) S™Usr:n8'kUrangnya 7 (tUjUh) hari Sebelum Pemilihan dilaksanakan, Panitia

a- mengumumkan kepada masyarakat Desa setempat bahwa akan
ddaksan^an Pem.lihan Kepala Desa dan menempatkan peng™M 
tersebut ditempat yang teibuka; P(=ngumuman

b. membagikan Kartu Undangan Pemilihan kepada yang berbak
n 1ayTT2T Ca'°Vane blCrhak diPilih ^ebagaimana dimaksud'dalam Pasal 
Pemnihan sekuran8-kuraagnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan

• . . Pasal 19

(1) dcmokratisharUS bCrSilal umum’ bl:ba-s' rahasia- jPlur. adil, clan

(2) pfr!(mbP?lfUd!!k yang me!T'Punyai hak memilih dan terdaftar dalam Daftar 
Pertlilin Tetap hanya memihki 1 (satu) hak suara.

3) Sp1i^tiadilakSanakan Pada hari’ tan88al dan tempat yang telah ditentukan 

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

Pasal 20

Tata CMa Pemilihan Pemungutan Suara, dan Penghitungan Suara akan ditetapkan 
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

(1) Pada saat Pemung,utan Suara dilaksanakan Panitia berkewajiban untuk 
ON "le!ljamm aSar Pemilihan berjalan dengan lancar, tertib, aman, dan teratur.
(2) Pada s^t pemungutan suara dilaksanakan para Calon hams berada ditempat 

r^aii^te ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
(3) Dalam hal Calon berhalangan hadir karena alasan-alasan yang dapat 

dipertanggungjawabkan pada saat Pelaksanaan Pemilihan, maka dapat



(1)

(2)

digantikan dengan foto Calon dan ditempatkan di tempat yang telah 
ditentukan. r j b

Pasal 22

Setelali Pemungutan Suara selesai maka Ketua Panitia pada hari dan tanggal 
itujuga segera:
a. mernbuat dan menandatangani Berita Acara jalannya Pemungutan Suara 

bersama-sama dengan para Calon dan para Saksi;
b. mernbuka kotak suara, menghitung jumlah surat suara yang masuk, setelah 

Qiteliti dengan disaksikan oleh para saksi dan para Calon;
c. melaksanakan penghitungan suara;
d. mengumumkan basil jumlah penghitungan suara dan menandatangani

Benta Acara Penghitungan Suara bersama-sama dengan para Saksi dan 
para Calon;

c. Dal am hal terdapat Calon dan / atau Saksi yang tidak mau menandatangani 
Benta Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak mempengaruhi 
sahnya hasil penghitungan suara;

f. melaporkan hasil penghitungan suara beserta kelengkapannya kepada BPD 
dengan tembusan Bupati.

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

pemilih yang tercatat menggunakan hale pilthnya, maka penghitungan 
suara dmyatakan tidak sah;

b. apalDila surat. suara.y^g masuk sama dengan jumlah pemilih yang tercatat 
menggunakan haJ< pilihnya maka penghitungan suara dinyatakan sah;

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

Pasal 23

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

Bagian Kedua 
Calon Terpilih

Pasal 24

(1) Calon terpilih adahih calon yang mendapatkan suara terbanyak dari jumlah 
suara yang sah, dengan ketentuan mendapat dukungan suara paling sedikit 25 
% (dua puluh lima persen) dari suara yang sah.

(2) Dalam hal calon hanya satu orang, maka calon tersebut dinyatakan terpilih 
apabila mendapat dukungan suara 50 % (lima puluh persen) lebih dari jumlah 
suara yang sah.

Pasal 25

(1) Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditetapkan dengan 
Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia.



(2) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal Penetapan Calon
erpilih, BPD segera menyampaikan Keputusaimya kepada Bupati untuk 

mendapatkan Pengesahan dengan tembusan Camat.
(3) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan 

Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal 
diterimanya penyampaian basil Pemilihan dari BPD.

(4) Calon terpilih yang telah disahkan menjadi Kepala Desa diberikan Petikan 
Surat Keputusan Bupati scbagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-
l^batnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya penetapan Kepala 
Desa oleh BPD.

Bagian Ketiga 
Pemilihan Ulang

Pasal 26

(1) Dalam hal C^on yang mendapatkan suara terbanyak scbagaimana dimaksud 
dalam P^asal 24 ayat (l) lebih dari satu orang dengan jumlah suara yang sama, 
maka diadakan pemilihan ulang dan hanya diikuti oleh Calon yang 
mendapatkan jumlali suara terbanyak yang sama;

(2) Dalam hal pemilihim ulang scbagaimana „dimaksud pada ayat (1) hasilnya
^tap sama, maka dilaksanakan pemilihan ulang sampai mendapatkan Calon 
Terpil::h;

(3) Ketenluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku
bagi Calon tunggal dengan dukungan suara sama dengan tanda gambar 
kosong;

(4) Dalam. hal tidak ada Calon yang memenuhi ketentuan mendapat dukungan 
suara paling sedikit 25 % dari suara yang sah mal<;a diadakan pemilihan ulang
dan h£inya diikuti oleh calon yang mendapatkan suara terbanyak pertama dan 
kedua;

(5) Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan terpilih apabila 
mendapat suara terbanyak;

(6) Dalami hal calon hanya 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 
ayat (2) mendapat dukungan suara kurang dari 5C % (lima puluh persen) dari 
jumlah suara yang sah, maka diadakan pemilihan ulang sampai mendapat 
dukungan suara 50 % (lima puluh persen) lebih.

Pasal 27

(1) Tata cara pelaksanaan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
26 akan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

(2) Panitia menetapkan tempai dan tanggal diadakannya pemilihan ulang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, paling lambat 30 (tiga puluh) hari 
terhitung sejak pemilihan sebelumnya.

BAB VIII
PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 28

(1) Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari 
terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.

(2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di Desa bersangkutan dihadapan 
masyarakat.

(3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
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(4) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3; adalah sebagai berikut: P
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi 
kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-juiumya 
dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan 
mempertahankan Pancasila sebagai Dasar-Negara; dan bahwa saya akan 
menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta 
melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya
r?8 b.f lakJu bagI Desa> Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 

(5) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Kepala Desa dilaksanakan pada hari 
kerja, dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.

Pasal 29

(1) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena 
alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ditunda paling lama 30 
(tiga piiluh) hari dengan ketentuan Penjabat Kepala Desa yang ditunjuk tetap 
melaksanakan tugas.

(2) Pada upacara pengucapan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) Kepala Desa yang akan 
dilantik berpakaian Dinas Upacara.

BAB IX
MASA JABATAN KEPALA DESA 

Pasal 30

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal 
pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk l(satu) kali masa jabatan 
berikutnya.';

BAB X
BIAYA PEMILIHAN 

Pasal 31

(1) Rencana rincian biaya pemilihan berdasarkan rapat Panitia, diajukan oleh 
Panitia kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD, Camat dan Bupati.

(2) Kepala Desa bersama BPD menetapkan besarnya biaya Pemilihan Kepala 
Desa dengan Peraturan Desa.

(3) Sumber biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari 
Bantuan APBD Kabupaten. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan 
sumbargan yang sah dan tidak mengikat.

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

Calcn dan alat tubs serta perlengkapan lainnya yang sejenis);
b. penclaftaran Pemilih;
c. pembuatan bilik / kamar tempat pemilihan dan kotak suara;
d. honorarium Panitia;
e. rapat dan keamanan;
f. perjalanan dinas Panitia dan lain-lain;
g. pelantikan Kepala Desa.

(5) Sumber biaya pemilihan dari bantuan APBD Kabupaten sebagaimana 
tersebut pada ayat (3) dipergunakan untuk membiayai kegiatan sebagaimana 
tersebut pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf d, sedangkan besaran 
bantuan akan diatiir lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



Pasal 32

(1) Sumber biaya pemilihan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) berasal dari Pendapatan Asli Desa 
dan dapat menggunakan sebagian dari Alokasi Dana Desa.

(2) Sumber biaya pemilihan dapat dari calon dan sumbangan yang sah dan tidak 
mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) paling tinggi 30 % dari 
biaya pemilihan yang lebih lanjut diatur dengan Peraturan Desa;

(3) Sumbangan yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus dipeitanggungjawabkan dalam Perhitungan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa. ‘ '

BAB XI
MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 33

(1) Pengaduan terhadap penyimpangan dan / atau pelanggaran yang terjadi di 
dalam proses penyelenggaraan terhadap pemilihan Kepala Desa ditujukan 
kepada Bupati.

(2) Mekanisme penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
untuk pelanggaran yang bersifat tindak pidana dilaporkan kepada Polisi 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Mekanisme penyampaian pengaduan diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Bupati.

BAB XII 
S ANKSI

Pasal 34

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

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

(3) Panitia, Tim Pengendali dan Tim Pemantau sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 dan 5 dilarang melakukan tindakan yang bertentangan dengan 
ketentuan yang berlaku.

(4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan 
(3) dikenakan .sanksi berupa ancaman pidana kuriingan paling lama 6 (cnam) 
bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta 
rupiah).

BAB XIII
TINDAKAN PENYIDIKAN 

Pasal 35

(1) Tindakan penyidikan terhadap 
persetujuan tertulis dari Bupati.

Kepala Desa diadakan setelah adanya
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(2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(i)adalah; r
a. tertangkap tangan melaknkan tindakan pidana kejahatan;
b. dituduh telah melakukan tindak pidana kejahEton yang diancam dengan

nukuman mati. &
(3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan 

secara tertulis oleh atasan Pcnyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

BAB XIV
HUKUMAN DISIPLIN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA 

DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Pertama 
Hukuman Disiplin

Pasal 36

(1) Kepala Desa yang melalaikan tugasnya sehingga dapat merugikan keuangan 
Negara dan keuangan Dacrah, Pemerintah Desa dan Masyarakat, atau 
me akukan perbuatan melawan hukum dan atau norma-norma yang hidup dan 
berkembang di Desa meskipun yang bersangkutan dikenakan tindakan 
hukuman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang 
bersani^kutan dikenakan tindakan administratif berupa hukuman disiplin.

(2) Hukun-ian disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. hukuman disiplin ringan;
b. hukuman disiplin sedang;
c. hukuman disiplin berat.
Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri 
dari:
a. teguran tertulis;
b. pemyataan tidak puas secara tertulis.
Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
berupa pemberhentian sementara paling lama 1 (satu) tahun.
Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa:
a. pemberhentian dengan hormat bukan atas permintaan sendiri;
b. pemiberhentian tidak dengan hormat.
Tata cara' perriberian hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara Kepala Desa 

Pasal 37

(1) Kepala Desa yang didakwa dalam suatu tindak pidana kejahatan, BPD dapat 
mengusulkan pemberhentian sementara dan ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati.

(2) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD 
apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan 
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berclasarkan putusan pengadilan 
yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD 
karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak 
pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

(3)

(4)

(5)

(6)



(2)

(4) Dalam hal Putusan Pengadilan Tinekat i
nielakukan perbuatan yang dituduhkan, sedanT Kepa^ DeSaterbUkti 
bersangkutan melakukan Upava Huknm m!li.rDDr^ !P D sa yanS 
kepada Bupati untuk memDemaninno > maka BPD dapat mengusulkan 
yang bersLgkman 8 pemberhentlan se>"emara Kepala Desa
memperolehkekuatanhukumtetap.Un8gU PUtUSan Pengadlian yang telah

(5) Pasaf1 Sb^^aya, <(4)'^ld!bB^patii*tanpaemetekf usulana^^a dalam

pemeriksaan yanj> dilakuknn d • u 1 ^su an BPD> apabila dan basil
melakukan penyimpangan dalam penyIangtrarnSpTm:/n£rl

Pasal 38

(,) SpX ST srDTdidmaksud dwalam pasai 37’
nan ^gaS-tUgaS Sebagai KePa'aeDiaan ketemUan ‘idak

dimaj<sud dalam pLa^S5? aTn)beBPDUt dSeibagai terdakwa scbagaimana 
sementara, maS Bupati berkT4 tldak mengusulkan pemberhentlan 
(.iga)kali kepadaBT berkeWaj’ban membe" P-™8a'an paling banyak 3

(4) Selah Def d!berhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37

pC1,savn^kutan samPai dengan akhir masa jabatan ^' y 8

Keoala De«?a vano • ngan pengembalian hak-haknya sebagai
pada /knggartm P^ndapS^SBera^foT''" Sementara dan dibebankan 

Xayaf(4)a,ateIi,aTbSferhen,iKan Sememara sebagaima- dimaksud
^bag!ii IK^Spaiaaife^erSM8k^^ad^S^e^a't 1̂"^a^lp^at^e™babaalebak^ba*^Sa

dibebtmkan pada /^nggaTpeldapTtan SelaTSeTa!'"" SCmemara dan

maarri ,al masa pemberhentlan sementara telah berakhir, BPD tidak
Desa8!*! SutUtan ataU Perpanjangan’ maka hak da" kewajiban Kepala

Sclama Kepala Desa diberhentikan sementara, maka Sekretaris Desa
™hKkSapakan,m8aS dan kewajiban KePala Desa sampai dengan adanya 
p us<an Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bagian Ketiga 
Pemberhentian Kepala Desa

(7)

(8)

Pasal 39

(1) Kepala Desa terhenti, lj;arena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri;
c. diberhentikan.
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(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
karena:
a. berakhir masajabatannya;
b. tidiik dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan 

tetap secara bertnrut-turut selama 6 (enam) bulan atau tidak berturut-turut 
selama 1 (satu) tahun;

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa selama 2 (dua) tahun berturut- 

turut;
f. melanggar larangan Kepala Desa.

(3) Usui pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a, b dan ayat (2) huruf a dan b diusulkan oleh pi mpinan BPD kepada Bupati 
melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD.

(4) Usui pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
c, d, e dan huruf f disampaikan oleh BPD kef»ada Bupati melalui Camat 
berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 anggota 
BPD. '•

(5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dan (4) dilclapkan dcngan kcpuliisan Bupati paling lama 30 (liga piiluh) hari 
scjak usul diterima.

(6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

(7) Tata cara pengangkatan Penjabat Kepala Desa diatur lebih lanjut dalam 
Peraturan Bupati.

(8) Dalam hal Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dan huruf b paling lambat 4 (empat) bulan sudah dilakukan pemilihan.

Pasal 40

(1)

(2)

Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila 
terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat 
(1) dan (2) berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap.
Kepala Desa diberhentikan sebagaimana-dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) 
oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dari hasil pemeriksaan yang 
dilakukan oleh Pejabat Pengawas Fungsional terbukti melakukan 
penyimpangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(3) Dalari hal Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 
(1), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok 
menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan 
terhitung sejak tanggal pemberhentian.

BAB XV
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA 

Pasal 41

(1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan sementara atau tetap, maka Bupati 
mengangkat Penjabat Kepala Desa.

(2) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diusulkan oleh Camat kepada Bupati dan dilelapkan dengan Keputusan 
Bupati.

(3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
adalah sebagai berikut:
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a. masa jabatan Penjabat Kepala Desa yang diangkat karena Kepala Desa 
definitif diberhentikan sernentara adalah sampai dengan yang bersangkutan 
selesai menjalani hukuman disiplin;

b. masa jabatan Penjabat Kepala Desa yang diangkat karena Kepala Desa 
berhalangan tetap paling lama 6 (enam) bulan atau sampai terpilihnya 
Kepala Desa definitif.

(4) Tugas wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan 
tugas, wewenang dan Kewajiban Kepala Desa.

(5) Hak Penjabat Kepala Desa lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 42
(1) Kepala Desa yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini masih menjabat, 

tetap rnelaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatanya.
(2) Kepala Desa yang telah menjabat 1 (satu) kali masa jabatan sebelum 

berlakunya Peraturan Daerah ini, dapat mencalonkan kembali hanya untuk 1 
(satu) kali masa jabatan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 43
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten 
Boyolali Nomor 15 tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonap, Pemilihan, 
Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Boyolali Tahun 2000 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan 
lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaarmya.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Boyolali 
Pada tanggal 9 Agustus 2006 

BUPATI BOYOLALI,

SRI MOELJANTO
Diundangkan di Boyolali 
Pada tanggal
SEKRETAMS DAERAH KAByPATEN 

1 A BO/OLALI

SlNGGlH PAMBUDI

LEMBARAN DAERAH KABUPA I'EN BOYOLALI 'I'AHUN 2006 NOMOR 11 Sl-RI !•
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 
NOMOR 11 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN , PEMILIHAN, PELANTIKAN 
DAN PEMBERHENTlAN KEPALA DESA

PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentanp 
Pemermtatan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa mak! 
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2000 tentang Tata Car! Pencal^nt 
Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa hams disesuaikan dengan kelentuai^ 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. 1'emermtahan
o ...,SehuDbl;n8a,;' denfan ha' lersebut, maka perlu diatur mengenai Tata Cara Pencalonan 
BoSir ’ dan Pemberhentian Kepala Desa dengan Peraturan Daerah Kabupaten

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup Jelas 
Pasal 2

Cukup Jelas 
Pasal 3 

Ayat (1)
Cukup Jelas 

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Tokoh Masyarakat” adalah Tokoh Adat, Tokoh Agama 
lokoh Wanita, dan Pemuka-Pemuka Masyarakat lainnva.

Ayat (3)
Cukup Jelas 

Ayat (4)
Cukup Jelas 

Ayat (5)
Cukup Jelas 

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas 

Pasal 5
Cukup Jelas 

Pasal 6
Ayat (1)

Cukup Jelas 
Ayat (2)

Huruf a
Cukup Jelas
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Huruf b
Cukup Jelas 

Huruf c
Cukup Jelas 

Huruf d
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas 

Pasal 8 
Ay at (1)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “bertaqwa” dalam ketentuan ini dalam arti taat 
menjalankan kewajiban agamanya 

Huruf b
Yang dimaksud dengan “setia” adalah tidak pemah terlibat gerakan separatis, 
tidak pemah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan 
untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pemah me'anggar Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan “setia kepada pemerintah” adalah yang mengakui 
Pemerintahan yang ^sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia tahun 1945. •

Humf c
Kata sederajat diartikan setara atau tingkatannya sama yang dibuktikan dengan 
ijasah formal antara lain Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Teknik(ST), Sekolah 
Menengah Ekonomi Pertama (SMEP), Kejar Paket 3. Sedang dari pondok 
pesantren dengan surat keterangan yang diketahui/dilegalisir oleh instansi yang 
berwenang.

Humf d
Yang dimaksud pada saat pendaltaran” adalah pada saat ditutupnya pendaftaran. 

Humf e
Cukup Jelas 

Humf f
Cukup Jelas 

Humf g
Cukup Jelas 

Huruf h
Cukup Jelas 

Humf i
Cukup Jelas 

Humfj
Cukup Jelas 

Humf k
Yang dimaksud dengan “masa jabatan paling lama 1C (sepuluh) tahun” adalah 
masa jabatan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintalian Daerah.

Yang dimaksud dengan “dua kali masa jabatan” adalah seseorang yang menjabat 
sebagai Kepala Desa selama dua kali masa jabatan baik secara berturut-tumt 
maupun tidalc.

Huruf 1
Cukup Jelas 

Huruf m
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas
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Ay at (3)
Cukup Jelas 

Ayat (4)
Cukup Jelas 

Ayat (5)
Cukup Jelas 

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas 

Pasal 10
Cukup Jelas .

Pasal 11
Cukup Jelas 

Pasal 12 
Ayat 1

Cukup Jelas 
Ayat 2

Cukup Jelas 
Ayat 3

Yang dimaksud “bekerjasama dengan pihak lain yang ditunjuk” yaitu panitia dalam 
ujian penyaringan bisa menunjuk Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten 
atapun lembaga pendidikan yang ada untuk melaksanakan Uiian penyaringan.

Pasal 13
Cukup Jelas 

Pasal 14
Cukup Jelas 

Pasal 15
Cukup Jelas 

Pasal 16 
Hunif a

Yang dimaksud dengan “pertemuan terbatas” yaitu Pertemuan yang dilaksanakan 
diruang tertutiip tanpa mengerahkan niassa yang berlebihan;

Hurufb
Cukup Jelas . .

Huruf c .•
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas 

Pasal 18
Cukup Jelas 

Pasal 19
Cukup Jelas 

Pasal 20
Cukup Jelas 

Pasal 21 
Ayat (1)

Yang dimaksud “menjamin agar Pemilihan berjalan lancar, tertib,aman, dan teratur” 
adalah bahwa panitia harus bertindak netral dan selalu berkoordinasi dengan Aparat 
Keamanan dan Tim pengendali seita Tim Pemantau;

Ayat (2)
Cukup Jelas 

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “Photo calon” yaitu Pas photo Hitam Putih ukuran 10 R.

Pasal 22
Cukup Jelas
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Ay at (3)
Cukup Jelas 

Ayat (4)
Cukup Jelas 

Ayat (5)
Cukup Jelas 

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas 

Pasal 10
C’ukup Jelas 

Pasal 11
Cukup Jelas 

Pasal 12 
Ayat 1

Cukup Jelas 
Ayat 2

Cukup Jelas 
Ayat 3

Yang dimaksud “bekerjasama dengan pihak lain yang ditunjuk’- yaitu panilia dalam 
Lijian ponyaringan bisa mcniinjiik I’cmcrintah Kccamalan, Pcmcrintah Kabupaten 
atapun lembaga pendidikan yang ada untuk melaksanakan Ujian penyaringan.

Pasal 13
Cukup Jelas 

Pasal 14
Cukup Jelas 

Pasal 15
Cukup Jelas 

Pasal 16 
Huruf a

Yang dimaksud dengan “pertemuan terbatas” yaitu Pertemuan yang dilaksanakan 
diruang tertutup tanpa mengerahkan massa yang berlebihan;

Huruf b
Cukup Jelas 

Huruf c
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas 

Pasal 18
Cukup Jelas'

Pasal 19 »
Cukup Jelas 

Pasal 20
Cukup Jelas 

Pasal 21 
Ayat (1)

Yang dimaksud “menjamin agar Pemilihan berjalan lancar, tertib,aman, dan teratur” 
adalah bahwa panitia harus bertindak netral dan selalu berkoordinasi dengan Aparat 
Kcamanan tlan 'I'im pengeiulali ser'a Pim Pcmanlau;

Ayat (2)
Cukup Jelas 

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “Photo cal on” yaitu Pas photo Hit am Putih ukuran 10 R.

Pasal 22
Cukup Jelas
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Cukup Jelas 
Pasal 36

Cukup Jelas 
Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38 ^
Cukup Jelas 

Pasal 39 
Ayat (1)

Cukup Jelas 
Ayat (2)

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas 

Huruf c
Cukup Jelas 

Huruf d
Cukup Jelas 

Huruf e

Peraturan Daerah Kabupaten BovnlflH vP 683 se^'a8a^rnana diatiir dalam 
Kerja Pemerintahan DeL ' yang mengatur tentang Organisasi dan Tata 

Huruf f
^bagataMaS^aturedakm'!^ratu™frDaM^^^b^Ta'a jPesa” aC'a,a*1 'arangan 

Ayat (3)teWan8 °rganiSaSi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa y yang mengatUr

Cukup Jelas 
Ayat (4)

Cukup Jelas 
Ayat (5)

Cukup Jelas 
Ayat (6)

Cukup Jelas 
Ayat (7)

Cukup Jelas
Pasal 40

Cukup Jelas 
Pasal 41

Cukup Jelas 
Pasal 42

Cukup Jelas 
Pasal 43

Cukup Jelas 
Pasal 44

Cukup Jelas 
Pasal 45

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 81
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Pasal 28

Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang mengatur tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan 
dan atau Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang bertentangan atau tidak sesuai, 
dicabut atau diubah paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini

Pasal 29

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

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Boyolali 
Pada tanggal 9 Agustus 2006

BUPATI BOYOLALI

Diundangkan di Boyolali 
Pada tanggal 10 Agustus 2006

SEKRETAPJS DAERA.H KABUPATEN 
BOYOLALI

SRI MOELJANTO

SINGGIH PAMBUDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2006 NOMOR 12 SERI E


