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LEMBARAN

NOMOR 05

KI\BUPI\TEN CIANJUR

DAER/AH

TAHUN 2006

PERATI.IRAN DAERAH I(ABUPATEN CIAI'IJUR
NOMOR og TAHIJN eoo6

TENTAI{G

TATA CARA PBNCALONAN, PBIVIILIHAN, PENGAIVGKATAN DAN
PEMBE RHENI'IAN KEPAL,A DESA

Menimbang : a.

DINGAN Rr\rlMAT TUHAN I'ANG MAI{A ESA

BUPlrN CIANJUR,

bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (r) Peraturan Pemerintah Nomor
7e Tahun 2oob tentang Desa, serta untuk mengakomodir aspirasi
yang berkembang di masyarakat, perlu meninjau kembali
Peraturan Daerah IQbupaten Cianjur Nomor og Tahun 2ooo
tentang Tata Cara Pencalonan, 

-Pemilihan, 
Felantikan dan

Pemberhentian Kepala Desa;

bahwa unluk kelancaran, kctertiban, dan efisiensi penyelenggaraan
pemerintahan desa yang lebih kondusif, aman, tentram dan
sekaligus meningkatkan mutu pelavanan terhadap masyarakat
desa, perlu pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;

bahwa lxlrdasarkln llclrtimblngan climaksud dalam huruf a clan b,
perlu meniqiau dan menyempurnakan kembali tata cara
pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala
tlcsa tlcng,an Pcraturan Dacrah.

Unclnng-tlnclang Nomor r4 Tahrrn r95o tentang Pembentukan
Dacrah-daerah lQrbupaten dalarn Lingkungan Propinsi Jawa Baiat
(Berita Negara'fahun r95o Nomor r+g);

N,'Ien gi n.qil t : 1.

2. Undang-Undang Nomor ro 'fahun 2oo4 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2oo4
Nomor 53, Tambahan lrmbaran Negara Nomor +gBg);

3.. Undang-Undang Nomor 3e Tahun zoo4 tentang Pemedntahan
Daerah (lembaran Negara Tahun 2oo4 Nomor ra5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4$il sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2oo5 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3z Tahun
2oo4 tentang Pemelintahan Daerah (l,embaran Negara Tahun
2go,S Nomor 38, 'fambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang
telah ditetapkan dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun zooS
(lnmbrrrnn Negara'l'ahun 2oo5 Nomor ro8, Tarnbahan Lembaran
Nc.qara Nomor 4b48);

e[. Unclang-Unclang Nomor g l'ahun 2oo4 tentang Perimbangan
Kcr.rangan antan Pemerintah Pusat dan Pemedntahan Daerah
(l,embaran Negara'I'ahun zoo 4 Nomor rz8, Tambahan. Iembaran
Negara Nomor'4498);

S. Pcratuir.An lk:merintah Nomor 7a 'l.ahun 2oob tentang Desa' (Lembaran Negara Tahun aoob Nomor rgB, Tambahan kmbaran
Negara Nomor 458ili

(r. Peratumn Pernerintah Nomor 79 thhun 2oob tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(l,embaran Negara Tahun 2oob Nomor 165, Tambahan lnmbaran
Negam Nomor4b93);

b.

c,
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7. Peraturan Daerah l(abupaten Cianjur Nomor oa Tahun eoo6
tentang Perubahan Pertama atas Perahrran Daerah lGbupaten
Cianjur Nomor oz Tahun 2oo1 tenta.ng Tata Cara Penyrsunan
Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAI.{ PERWAKILAI{ RAIryAT DAERAH IGBU PATEN CIA},iJUR

dan

BUPAI-I CIANJUR

MEMUTUSKAI{ !

Menetapkan : PEI{ATURAN DAERAH TEI\TTAM TATA CABA
PBNCAITOI{AN, PtrMILIHAN, PBNGAMI(ATAI\I DAIV
PEIVIBERHEIVTIAI{ KBPAI.,A DESA.

BAB I
T KETBNTTIAI{LMUM :

Pasal r. lI

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur,

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah I(abupaten Cianjur yaitu
Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yani lain sebagai gaa*
Eksekutif Daerah.

g. Bupati adalah Bupati Cianjur.

tl. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah
kaltupaten.

S. Camat adalah kepala kecamatan setempat.

6. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksa-
nakan bieh Pemerinurh Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa d.an Perangkat Desa.

B, Bactan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD
adalah lembaga yang merupakan perwqjudan demokrasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan desa.

g. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa.

10. Bakal Calon adalah warga masyarakat desa setempat yang
berdasarkan penjaringan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan
sebagai bakal calon kepala desa.

11. Calon adalah calon kepala d.esa yang telah memenuhi persyaratan
administrasi dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

12. Calon yang berhak dipilih adalah calon kepala desa yang telah
mendapat persetujuan dari. BPD.

13. Calon terpilih adalah calon kepala clesa yang memperoleh suara
terbanyak dalam pemilihan calon kepala desa.
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l.4. Penjabat Kepala Desa adalah seorangpenjabatyang diusulkan oleh
BPD yang selanjutnya mendapat persetujuan Bupati untuk segera
melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam
kurun waktu tertentu.

15. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak untuk
mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa dan Penjabat
Kepala Desa.

16. Pegawai Negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat
yang ditentukan dalam peraturan perundang-und.angan yang
berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas
dalam sesuatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya
yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-
undangan dan digaji mennrut peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

tT. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telatr
memenuhi persyaratan untuk mengl;unakan hak pilihnya.

18. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk r:nenentukan
sikap pilihannya.

19. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan Panitia Pemilihan
untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat desa
setempat atau putra desa.

zo. Penyaringan ad.alah seleksi yang dilakukan baik ilari seg
administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan para bakal
calon.

2r. Putra Desa adalah seseorang atau penduduk yang dilahirkan dan
bcrternpat tinggal di desa yang bersangkutan atau di luar desa
tersebut yang keturunannya atau orang tuanya masih menetap di
desa yang bersangkutan serta mengetahui kondisi desanya.

zz, Perangkat Desa atlalah unsur staf yang melaksanakan tugas teknis
pelayanan dan membantu kepala desa sebagai unsur wilayah yang
jumlah dan sebutannya sesuai kebutuhan dan kondisi sosial
budaya masyarakat setempat.

29. Kampanye merupakan kesempatan bagi para calon kepala desa
yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan
dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi
kepala desa.

e4. Riaya administrasi adalah pembiayaan proses kegiatan dalam
rangka penyelenggaraan pemilihan kepala desa dari pembentukan
panitia sarnpai kepada pelantikan kepala desa terpilih.

BAB II
PBMILIHAN KEPAI.,A DESA

Bngian Pertams

Pcrnberitnhuan Pemberhentian
Pasal s

(1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan
berakhirnya masa jabatan Kepala Desa seeara terhrlis 6 (enam)' bulan sebelum berakhir masa jabatan.dengan tembusan kepada
Bupati melalui Camat.
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(z) BPD memproses pemilihan Kepal:r Desa, paling lama 4 (ernpat)
. bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

(g) Bagr Kepala Desa yang akan mencalonkan kembali tetap
melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya.

Bagi$n Kedua

Pembentukan Panitin Pemilihnn
Pasal g

(1) BPD membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan
Kepuhrsan BPD.

(z) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (r), terdiri
dari Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di desa
dan tokoh masyarakat.

6) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (z),
keanggotaannya terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan anggota yang
disesuaikan dengan kebuhrhan.

(+) Apabila Panitia Pemilihan sebagaimana climaksud pada ayat (3),
ada yang menealonkan unhrk Kepala Desa atau berhalangan tetap,
maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari
keanggotaan Panitia'Pemilihan dan perubahan Susunan Panitia
Pemilihan harus disempurnakan dan clitetapkan kembali oleh
BPD.

(S) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebelum
melaksanakan tugas wajib diangkat.sumpah/janji oleh BPD.

(f, Panitia Pemilihan sebagaimana climaksud pada ayat (z), yang
terbukti melakukan pelanggaran administrasi dapat diberhentikan
dari kepanitiaan pemilihan

Pasul 4
Panitia Pemilihan sebagaimana. dimaksud dalam Pasal g ayat (1)
mempunyai tugas :

a. menetapkan jaclwal ploses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan
Kepala Desa;

b. nrengajr.rkan rencana biaya pr:milihan kepada pemedntah desa;

c. menerirna pendaftaran bakal calon;

d. melaksanirkan ptrntlal't:tlan penrilih rrntuk selanjutnya ditetapkan
oleh Ketua Panitia Pcmilihan clan <lisahkan oleh Pimpinan BPD;

c. rnelakukarr perrjaringrn dan penyaringan bakal calon;

f. rncnetapkirn baknl calon yang ti:lah rnemenuhi persyaratan sebagai

s. ;:::iHtlll-l'-,akukan aclmi*isuasi persyaratan bakal calon
untuk ditetapkan sebagai carlon yang berhak dipilih;

h. mt:laksannkan pengujian program kerja dan kemampuan;

i. mengumumlcan nama-nama calon yang berhak dip,iiih l:':pada
masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi
sosial budaya masyamkat setempat;

j. melakukan undian tanda gambar dan atau benclera bagi calon yang
berhak dipilih;
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k. rnenetapkantatatertibkampanye; ,,
l. menetapkan tancla garnbar dan atau bendera untuk pemungutan

suara;

m. menyelenggarakan pemungutaR suara;

n. mernbuat Berita Acara Pemilihani

o. mengambil keputusan apabila timbul permasalahan;

p. menetapkan peneabutan status calon yang berhak dipilih berkenaan
dengan pelanggaran tata tertib kampanye setelah melalui proses
penyelidikan; :

q. menetapkan pembaialan pemilihan berkenaan dengan pelanggaran
tata tertib pemilihan;

r. melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

BAR III
PBTISYARATAN DAN TATACARA PEMILIH

Bogian Pertama
Persynratnn Pemilih

' Pasalg
Yang berhak memilih Kepala Desa adalah penduduk desa setempat
warga negara Indonesia yang mempunyai persyaratan sebagai berikut :

a. terdaftar'sebagai penduduk desa yang bersangkutan'secara sah
sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus
yang dibuktikan dengan KTP atau I(K;

b. terclaftar dalam daftarpenrilih yang sudah ditetapkan;

c. sudah mencapai usia r7 (tujuh belas) tahun atau pernah kawin;

d. nyata-nyata tidak terganggu ingatannya;

e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua

Tata Cara Pendaftaran Pemilih
Pasnl 6

(1) Panitia melaksanakan pendaftaran penrilih dari rumah ke rumah
serta melibatkan Kf, RW dan Kepala Dusun guna menghindari
pemilih di bawah umur, pemilih dar{ luar desa dan pemilih dua
kali.

(z) Jika pada saat pendaftamn pemilih dilaksanakan, ditemukan lebih
dari satu bukti yang sah mengenai usia pemilih, maka yang
dijaclikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti yang sah
menurut waktu yang ditetapkan paling lama d,an dikeluarkan oleh
instansi yan g berwenang.

(S) Daftar pemilih yang sudah ditetapkan oleh Panitia diumumkan
secara terbuka pada papan pengumuman untuk diketahui
masyarakat.
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BAB TV

ooTm8ffiffi,ffisHf*
Bagian Pertama

Perfaringan Bakal Calon l(epala Desa

Pasnl 7
(r) Panitia Pemilihan melaksanakan pengumuman pembukaan

pendaftaran bakal calon kepada masyarakat untuk melakukan
penJann8an.

(z) Pengumuman pembukaan pendaftaran bakal calon sebagaimana
fimaksud pada ayat (r) paling lama ro (sepuluh) hari.

(S) Bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (r) adalah penduduk
d,esa warga negara Republik Indonesia yang mempunyai
persyaratan:

a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar tg41,
Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;

c. serendah-rendahnya berpendidikan tamat Sekolah Lanjutan
fingkat Pertama (SLTP) dan atau sederajat dengan

" menunjukkan ijazah asli;

d. sekurang-kurangnya berumur eS (clua puluh lima) tahun dan
setinggi-tingginya berumur 6o (enam puluh) tahun pada saat
pendaftaran;

e. sehat jasmani dan rohani yang dibulaikan dengan surat
keterangan dokter pemerintah ;

f. berkelakuan baikyangdibuktikan dengan suratketerangan dari
pejatrat yang benuenang;

g. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pid,ana
yang diancam dengan pidana setinggi-tingginya S (rma) tahun
atau lebih sesuai Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri;

h. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Kepuhrsan Pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

i. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan sekurang-
kurangnya z (drra) tahun terakhir dengan tidak terputus-puhrs
pada saat pendaftaran bakal calon, kecuali bagi putra desa yang
berada di luar desa yang bersangkutan;

j. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa z (dua) kali masa
jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak;

k. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuktikan
dengan surat pernYataan ;

l. merngenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa yang
bersangkutan;

m. memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat
setempat.
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Ilagian Kedun

Penynringnn Bakal Calon Kepnla Desa

Pnsnl I
(r) Paniiia Pemilihan mengadakan penyaringan yang meliputi.

pemeriksaan dan penelitian berkas.

(e) Bakal calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (t) tidak berhak diikutsefiakan dalam tahap
selanjutnya.

(g) Bakal calon sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

(+) Apabila terdapat lebih tlari S Qima) orant bakal calon, maka
Panitia melakukan seleksi akademis untuk menentukan S flima)
orang bakal calon.

6) Dalam meiaksanakan proses seleksi akademis sebagaimana
dimaksud, pad,a ayat (4), Panitia d,apat bekerjasama dengan pihak
yang berkompeten dan dilakukan'secara transparan.

(6) Hasil proses seleksi sebagaimana dimaksud pad.a ayat (S)
diumumkan secara terbuka baik kepada bakal calon maupun
masyarakat. . Pasal g

G) &rlon tunggal dapat dimungkinkan setelah Panitia Pemilihan
mernbuka penclaftaran perpanjangan selama 3 (tiga) kali.

(z) Ilerpanjangnn waktu sebagaimana dimakstrd pada ayat C)
ditctapkan paling lama r (satu) bulan.

$) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana clirnaksud pada ayat (z)
masih tc,tap, maka mekanismepemilihan diserahkan kepada BPD.

Baginn Ketiga
Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal ro
(1) Calon yang suclah lulus seleksi penyaringan ditetapkan dalam

Kc'putusan Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih.

(z) Panitia Pemilihan, setelah menetapkan calon yang berhak dipilih
sesera mengadaknn rapat unfuk menetapkan nomor urut calon
disertai photo setiap mlon dengan dilengkapi BeritaAcara.

(g) Cirlon yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengtlndurkan diri
kecuali berhalangan tetap dan dengan alasan yang dapat
dipertan ggrrn gi awa bkan.

(q) Airabila calon yang bcllrak dipilih mtrngttnclurkan diri tanpa alasan
yang dapat dipertanggungjawabkan, maka yang bersangkutan
dikenakan sanksi untuk mengganti biaya pemilihan Kepala Desa.

BAB V
I(AMPANYII

Pasal rr
. G) IQmpanye merupakan kesempatan bagi para calon yang berhak

dipilih untuk mnyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan
apabila yang bersangkutan berhasil terpilih meniadi Kepala Desa.
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(z) Kampanye dilaksanakan dalam bentuk rapat umum atau dialog
pada ternpat dan wakhr yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal re
(r) Panitia pemilihan menetapkan berbagai ketentuan unhrk mengatur

supaya pelaksanaan kampanye berjalan tanpa mengganggu
ketentraman dan ketertiban masyarakat.

(a) Pelaksanaan kampanye para calon yang berhak dipilih hendaknya
diarahkan kepadl hal-hal yang bersifat positif dan menunjang
kelancaran penyelenggaraan pemerintahan ilesa dan pelalaanaan
pembangunan.

(g) Pelaksanaan kampanye para calon yang berhak dipilih diafiu satu
hari untuk setiap calon yang berhak dipilih dengan ketenfiran
umtan berdasarkan abjad nama calon yang berhak dipilih dan
masa kampanye untuk semua calon selesai paling lambat d,ua hari
sebelum pemungutan suara.

(+) Kampanye para calon yang berhak dipilih tidak diperkenankan
diaclakan secara berlebihan dalam bentuk pembagian barang, uang
dan fasilitas lainnya serta tidak dibenarkan mengadakan pawai
sehingga mengganigu ketentraman, keamanan dan ketertiban
nrasyarakat.

Pasal 1g

(t) Bagr calon yang berhak dipilih yang statusnya sebagai
definitif, diwajibkan mengajukan cuti kepada Bupati
l:ampanye.

(z) Panitia Pemilihan memberikanPanitia Pemilihan memberikan tindakan terhadap calon yang
berhak dipilih apabila melakukan pelanggaran ketenhran serta tata
lertib kampanye berupa peringatan atau pencabutan status yang
bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih.

(g) Peneabutan stahrs yang bersangkutan sebagai calon yang berhak
dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (z) harus ilisetujui oleh
BPD.

(+) Dalam hal tedadi pencabutan status calon yang berhak dipilih
sebagaimana dimaksud pada ayat (S) yant mengaHbalkan
terjadinya calon tunggal, maka Panitia Pemilihan melaksanakan
kembali proses penjaringan bakal calon.

Pasal r4
(t) Pemasangan tancla gambar calon yang berhak dipilih hanya

dibenarkan dipasang di lingkungan rumah calon dan tempat-
tempat tertentu yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan serta
dilakukan pada siang hari.

(z) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan kampanye
rlintrrr rlnlnm Srrrnl Keprrtttsnn Pnnitin Pcmilihnn.

Kepala Desa
selama masa
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BAB VI
PEI"AIGANAAIV PEMILII{AN KEPAI"A DESA

Bagian Pertama

Pelnksanaan Pemilihan

Pnsal 15

(r) Pernilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan dalampemilihan
Kepala Desa yang ihpimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan.

(z) Pemilihan c"!gq yaqg berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada
ayat (r) dihadiri oleh calon yang berhak dipilih atau saksi, panitia
Pemilihan, BPD dan dapat dihacliri oleh unsur pemerintahan
daerah.

(g) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan sesuai jadwal
yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 16

Panitia Pemilihan dan calon yang berhak dipilih tetap mempunyai hak
pilih.

Pasnl 17

(1) Penrilihan Kepala Desa dilaksanakan secara langsung, umum,
bebas.dan rahasia.

(z) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon
yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan,bleh panitia
Pemilihan

(3) .sr:orang-pemilih_ha]ry-a memberikan suaranya kepada r (satu)
omng calon yang berhak dipilih.

(+) seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan
tidak clapat diwakilkan dengan cara apapun.

Pasal 18

(r) Pemilih tuna_ netra, tuna daksa atau yang mempunyai halangan
ti-si! lain pada saat memberikan suaranya di Tps ilapat dibirntu
oleh Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.

(z) Atas permintaan- pemilih .tln-a netra, tuna daksa atau yang
mempunyai . . 

halangan fisik lain, Ketua panitia menugaikan
anggota panitia pemilihan atau orang lain unhrk memberikan
bantuan bagi:

Pemilih yang tidak dapat berjalan; atau
Pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tuna
nctm.

(il) Anggota Panitia Pemilihan atau.orang lain yang membantu pemilih
tuna netra, tuna d-aksa atau yang mempunyai halangan niik tain
sebagaimana rlimaksud pada ayat (z) wajib merahasilkan pilihan
pemilih yang bersangkutan.

Setial) calon wajib :

Pnsnl rg

a. Mentaati segala ketentuan yang ditetapkan,oleh panitia pemilihan;
b. Membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan;
c. Menerima hasil perhitungan suara.

a.

b.
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Bagian Kedua
Pemungutan Sunra

Pasal zo
Bentuk dan model Surat Suara ditetapkan oleh Bupati.

Pasal ar 
:

0) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan
membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para
pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta ditutup
kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas
yarrg telah dibubuhi cap dan stempel Panitia Pemilihan.

(z) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, anak kunci
kotak suara dipegang oleh Panitia Pemilihan di setiap TPS.

Pasal zz
(1) Pemilih yang hadir diberikan surat suara oleh Panitia Pemilihan

melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.

(z) Strtelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti
dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak,
pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan
kembali surat suara yang cacat atau rusak.

Pasal a3

(r) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik siara dengarr
rncnggunakan alat yang tclah clisediakan oleh Panitia Pemilihan.

(z) Pemilih yang telah keluar dari bilik suara adalah pemilih yang telah
menggunaka n hak pilihnya.

(g) Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya sebagaimana
climaksud pada ayat (z) diberi tanda oleh Panitia Pemilihan bahwa
ya n g liersangkuta n tel ah mel aksanakan pencoblosan.

(+) Perrrilih yang kelinr mencoblos surat suara dapat meminta surat
suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos

. kcpada Panitia Pemilihan untuk satu kali kesempatan.

(S) Setprrh surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara
dalam keadaan terlipat ke dalam kotak suara yang disecliakan..

Pnsnl a4

Panitia l.,emilihan menentukan batas waktu pelaksanaan pemungutan
suara dengan tidak menutup kemungkinan atas kesepakatan para calon
yang berhak dipilih untuk mengakhiri pelaksanaan pemungutan stlal?
sebelum waktu yang ditentukan atau melebihi batas wakhr yang
ditetapkan.

Pnsnl z5

(r) Penentrran Tempat Pemungutan Suara CIPS) dapat dipusatkatr
pada satu tempat atau di beberapa tempat dan teknis

felaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Panitia
Pemilihan.

(z) Pada setiap Tempat Pemungutan Suara (IPS) dipampangkan
photo calon yang berhak dipilih.
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Bngian Ketiga
Penghitungan Suara

Pasal z6
(l) Panitia Pemilihan meminta kepada masing:masing calon yang

berhak dipilih agar menugaskan salai dalam penghitungan suara
dengan dilengkapi surat mandat tlari calon yang berhak dipilih.

(e) Dalam hal tidak seorangpun bersedia menjadi,saksi, penghitungan
suara tetap dilaksanakan dan habilnya dinyatakan sah.

Pnsnl a7

0) Panitia Pemilihan memeriksa keutrhan kotak suara serta
membuka kotak suara dan menghitung surat suara dengan
disaksikan oleh saksi-saksi yang telatr ditunjuk.

(z) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui
suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan
kemudian Panitia Pemilihan memperlihatl<an dan menyebutkan
gambar yang dicoblos tersebut serta mencatatnya di papan tulis,
sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh saksi.

. PusalzS
(t) Surat suara dianggap tidak sah, apabila:

a. Tidak menggunakan surat suara dan alat coblos yang telah
ditetapkan

b. 1ldak ditanrlatangani dan dicap oleh Ketua Panitia Pemilihan
atau Ketua l?S.

c. Terdapat tanda-tanda lain selain tanda yangtelah ditetapkan.

d. Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan
identitas pemilih.

o. Mcmbcrikan sual? untuk lebih clari r (satu) calon.

f. Mencoblos ticlak tepat pada bagian dalam kotak gambar yang
disediakan

(z) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah,
diberitahukan kepada pemilih pada saatihr juga.

(S) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau titlak
sahnya surat suara antara Panitia Pemilihan dengan calon atau
saksi, maka Ketua Panitia Pemilihan berkewajiban untuk
memutuskannya.

Pnsal a9

(r) C.aloq yang mempernleh suara terbanyak dinyatakan sebagai inlon
terpilih.

(e) Calon teryilih yang rnengundurkan diri atau meninggal dunia
sebelum dilaksanakan pelantikan, rnaka untuk menentukan ealon
terpilih harus dilakukan pemilihan ulang.

(g) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (z)
dilaksanakan selambat-lambatnya go (tiga puluh) hari sejak saat
penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
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Pasal 3o
(r) Apabila lebih dari r Gatrr) orangcalon mendapat jumlah dukungan

suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal z9 ayat-(r)
dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulanghanya
unhrk calon-calon yang berhak dipilih dengan perolehan jumlah
suara yan8 sama.

(z) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan selambat-lambatnya go (tiga puluh) hari sejak
penandatanganan Berita Acara Pemilihau.

0) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
hasilnya tetap sama, maka untrk menetapkan calon terpilih
menjadi kewenangan BPD melalui mekanisme musyau'arah
dengan para calon.

Bagian Keempat
Penetapan Hasil Penghitungan Suara

Pasal 3r
(1) Setelah penghitungan suara, Panitia Pemilihan bersama saksi

menandatangani dan membacakan Berita Aeara Pemilihan di
depan masyarakat sefta menyerahkannya kepada BPD.

(z) Dalam hal saksi tidak menand.atangani Berita Acara Pemilihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (r), Berita Acara Penghihrngan
Suara dinyatakan sah.

(S) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan calon terpilih dan
menyatakan sahnya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

(+) Ketrra Panitia Pemilihan melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa
kepada BPD dengan dilengkapi Berita Acara Pemilihin untuk
ditetapkan dalam Kepuhrsan BPD.

BAI} VII
PENETAPAN CALON TERPILIH, pEIVcItSArtAN,

PBNGAI{CI(ATAIY, PELANTIKA}I DAIV
MASA JABATAN KEPAI.,A DESA

Rngian Pertnma
Penctapan Cnlon Tcrpilih dan Pengesahan Pengangkatan

Pnnal 3e
(r) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada Paeal 3r ayat (4)

rlinumpniknn kepncln Bupnti melnlui Cnmnt untuk disahknn.

(e) tlupati mcncrbitknn Keprrttr.gnn tcnl.nng Pongcsnhan Pengnngkntan
Ktrpnln f)csn Tcrpilih pnling lnmn r5 (imn belns) hnri terhitrrng
tnnggll ditcrirrrttryr pcnynmpninn lrnsil lxrniIihnn dnri lll,D.

Bnglnn Kcdun
Itelnntlknn l(cpnln l)r:sn

l)nnnl $if
(r) Kcpnln l)csn 'ltrrpllih rlllnntik ok:lr lhrpnti ntntt peJnbnt .ynng

ditirrrjuk dilnkrnrrnknn nclnmbnt-lnmtrnl,nyn rg flimn bclts) hnri
tr,rlrl[rrnB Hr{nh lntrggnl pottrrrhllnrt Kt.prrlrrnnrr llrtlrnll nolrt1g,,1ttt,ttt,,
rllrnnlcrrtrl rlnlrtm Itnsnl 3e nynt (e).
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(z) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan
sumpah/janji.

(g) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa dimaksud adalah
sebagai berikut:

" Demi Allah (fuhan), saya bercumpah/berjanji bahwa saya akan
memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-
baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan
selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila
sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan
kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 194b serta melaksanakan segala peraturan
perundang-undangan dengan selurus-lumsnya yang berlaku bagi
desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 34
Apahila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh padd hari libur,
maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari
sebelnm hari libur.

Pnsal 95
Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu
karena alasan-alasan yang clapat dipertanggungjawabkan dapat ditunda
paling lama g (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan
Kepala Desa yang bersangkutan atas persetujuan Bupati, dengan
ketelntnan bahwa Kepala Desa yang lama tetap melaksanakan tugasnya
selarna mAsa penundaan temebut. l

!

Pnsal 96
Ketcrrtuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi
desa yang dijabat oleh Penjabat Kepala Desa.

Bagrnn Ketign
Mnsa Jabatnn Kepnln l)esn

Pasal SZ

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun
pelantikan dan clapat clipilih kembali hanya $atu kali
ber{kutnya.

sejak tanggal
masa jabatan

BAB VIII
MEKAIilSME PENGADUAI$ DAIY

P NNYNI,BSAIAN SEIVGKETA

Rhglnn Pertama

Mekanismc Pengaduan

Pnsal 38
(r) Pelanggaran pacla setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada

Panitia Pemilihan oleh masyarakat maupun calon dan atau tim
kampanye.

(z) Laporan sebagaimana dimaksud pacla ayat (r) disampaikan secara
lisan/terhrlis yang berisi :
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a. nama dan alamat pelapor;
b. waktu dan tempat kejadian perkara;
c, narna dan alamat pelanggar;
d. nama dan alamat saksi-saksi, dan
e. uraian dan bukti kejadian.

(g) l,aporan sebagaimana dimalcsutlpada ayat (a) disampaikan kepada
Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 7 (tujuh) had sejak
terjadinya pclanggamn.

(+) 'lhta cara pelaporan diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan.
!

Pnsnl gg

(r) Panitia Pcmilihan rru:ngknji s"ti,rp lapomn pelanggaran yang
diterima.

(z) Panitia Pemilihan memutuskan untuk menindaHanjuti atau tidak
menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (r)
selambat-lambatirya Z (tujuh) hari setelah laporan diterima.

(g) Dalam hal Panitia Pemilihan memerlukan keterangan tambahan
d,ari pelapor untuk melengkapi laporan puhrsan sebagaimana
dimaksud pada ayat (z), dilakukan paling lambat r4 (empat belas)
hari setelah laporan diterima.

(+) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung
unsurpidana, diselesaikan oleh Panitia Pemilihan.

(S) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa mengandung unsur
tindak pidana, penyelesaiannya diteruskan kepad.a aparat
Penyidik/Polzu.

((t) I-aporan yang mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud
pada ayat (S) yang telah mernperoleh putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berakibat qrlon
teryilih tidak memenuhi persyaratan, ditindaHanjuti dengan
pembatalan pemilihan oleh Panitia Pemilihan.

Baginn Kedun
Penyelesnian Masalah

Pasal 4o
(r) Panitia Pemilihan menyelesaikan masalah sebagaimana dimaksud

pada Pasal39 ayat (4), dilakukan melalui tahapan :

a. mempertemukan pihak-pihak yang bermasalah melakukan
musyawarah untuk mencapai kesepakatan;

b. dnlam hal tidak tercapai kesepakatan tersebut pada huruf a,
Panitia Pemilihan membuat keputusan dan bersifat final.

(z) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (r) paling
lambat r4 (empat belas) hari sejak pihak-pihak yang bermasalah
dipertemukan.

Pasal 4r
(t) Penyidikan terhadap masalah yang mengandung unsur tindak

pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan sesuai
dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
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(z) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada aya
(r) diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan yang berlalar.

BAB IX
BIAYA PEMILIIIAN KBPALA DESA

Pasal 4a
(r) Bantuan biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada APBL

Kabupaten sesuai kemampuan keuangan daerah.

(z) Rantuan dari Pemerintah Kabupaten sebagaimana pada ayat (tl
dengan mempertimpl4gkan _ 

jumlah pemilih dan diarahkan
penggunaannya untuk biaya administrasi.

(g) Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa tidak dioebankan
kepada calon.

(+) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana pada ayat (r)
ditetapkan dalamAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(S) Penggunaan bantuan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (z), dikenakan sanksi sesuai perahrran perundang-
undangan 

BAB x
' I,AR/\NGAIV DAhI PBMBERHENTIAN KEPAI,A DESA

Bnginn Pertama
L,trrang&n

Pasal 43
Kepala Desa dilarang:

a. menjadi pengurus partai politik;

b. mernngkap jabatan sebagai Ketua dan atau Anggota BPD, dan
lcmbaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;

e.

d..

merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;

terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan
pemilihan Kepala Daerah yang berdasarkan Keputusan Panitia
Pengawas menurut Undang-Undang;

mem gikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat
dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;

melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang
dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan
atau tindakan yang akan dilakukannya;

menyalahgunakan wewenang; dan

mel anggar sumpah/j a nji jabatan.

Bagan Kedua

Pemberhentian Kepala Desa

Pnsal +q
(r) Kepala Desa berhenti karena :

meninggal dunia;
permintaan sendiri;
diberhentikan.

g.

f.

g.

tt.

a.
b.
c.
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(z) Kepala Desa tliberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (r)
humt ckarena:

berakhir masa jabatannya;

tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau ber-
halangan tetap secara berturut-turutselama 6 (enam) bulan;

tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;

dinyatakan melan ggar sumpah/janji jabatan;

e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa;d,an atau

f. melanggar larangan bagi Kepala Desa.

(g) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dima-ksu* pada
ayat (r) huruf a d.an b, serta ayat (z) huruf a dan b diusulkan oleh
Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan
keputusan musyawarah BPD.

(+) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimalaud pada
ayat (z) huruf c, d, e dan f disampaikan oleh BPD kepada Bupati
melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang
dihadiri oleh z/, (dua peqtiga) dari jumlah anggota BPD.

6) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa se.bagaimana dimaksud
pada ayat (3) d.an ayat (+) ditetapkan dengan Kepuhrsan Bupati
paling lama 3o (tiga puluh) hari sejak rrsul diterima.

(6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat penjabat sementara
Itupala Desa.

Pasnl 45
l(epala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD
apabila dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara paling singkat S Qima) tahun berdasarkan
pu tnsa n peir gadil irn yan g telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ilngiarr Ketign
l'ernberhcntian Sementarn

Pnsal 46
(r) Kepala Desa diberhentikan scmentara ole.h Rupati tanpa melalui

usulan Ill?D apabila dinyatakan melakukan tindak iidana yang
diancam dengan piclana penjara paling singkat S (tima) tahun
txlrclasarlian pntusan pengaclilan yang belum memperoleh
lickuatan hukum tetap.

(:r) I(r:pail l)csl dibcrhentikan scmentara oldr llupati tanpa melahri
usulan BPD karcna berctatus tersangka melakulcan tindak pidana
konrpsi, tindak piclana terorisme, makar dan atau tindak pidana
terhadatp keamatnan negfl ra.

Pasnl 4T
(r) Kepala l)esa ,yang cliberhentikan sementara sebagaimana

dimaksucl tlalam Pasal 46, setelah melalui proses peradilan
ternyata terbukt'i tidak bersalah berd.asar*an puhrsan pengadilan
yang telah memperoleh keluatan hukum tetap, paling lama 3o
(liga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati
harus merehabilitasi dan atau mensaktifkan kembeli Kenell T)r"sr

a.

b.

c.

d..
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(z) Apabila l$epa[a Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana
dimaksud p.a{a.-3fa1_$) telah berakhir masa jabatannyal Bupati
hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangl<utan.

Pasal 48
Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud
pada Pasal.+6, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dengan masa
jabatan paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 49
Apabila Kgpala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud. pada pasal

49, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok
menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam)bulan
terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukurn tetap.

Pnsal 5o
0) 'l'indakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah

adanya persetujuan terhrlis dari Brrpati.

(z) Ilal-hnl yang dikccualikan dari kctcntuan scbagaimana dimaksud
pada ayat (r) adalah :

a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;

b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yaiig diancam
dengan pidana mati.

(s) !i1daka1 . 
penyidikan sebagaimana dimaksud, padq ' ayat (z)

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

Pasal gr
(1) pagr.Kepqla Desa yang tidak dapat menjalankan nrgas, wen'enan&

dan kewajibannya karena sakit atau mengalami ke&lakaan dalam
menjalankan trgasnya sampai dengan 6 (enam) bulan bernrrut-
turut, maka pada minggu terakhir bulan ke-6 (enam) BpI)
men gi-aj ukan permoh ona n pen gujian kesehatan ya n g bersangkutan
kepada Majelis l-.n-S,rj! Kesehatln yang ditunjuk daerah yang
pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanji
Desa.

(z) Apabila berdasarkan keterangan Majelis penguji Kesehatan
ternyata Kepala Desa dimaksud tidak memungkinkan untuk
menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka BpD
mcngusulkan pemberhentiaq yang bersangkutan kepada Bupati
dari jabatannya sebagai Kepalir Desa.

BAB XI
MEKANISME PENGA}IGI(ATAIV PEIVJABAT KEPAI,A DESA

Pasal ga

G) Apabila terjadi kekosongan Kepala Desa yang diakibatkan karena
sesuatu hal Kepala Desa berhenti sebelum habis masa jabatannya,
untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa,
maka diangkat Penjabat Kepala Desa.
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(z) fgnjabat Kepala 
. Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diangkat oleh pejabat yang berwenang, bemsal lari seliretaris
Pg1t, P.erangkat Desa lainnya atau pegawai Negeri sipil atas usul
BPD de.ngan memperhatikan aspirlsi yant berliembang di
masyarakat.

$) Masa jqbrtq Penjabat Kepala Desa .sebagaimana rlimaksud pada

3.yat Je) paling b*q. 6 (qrym) bulan atau sampai terpilihnp
Kepala Desa baru hasil pemilihan.

(+) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh
pejabat yang berwenang.

tsAB XII
PEGA:WAI NBGBRI YAIVG MBNJADI KEPAI"ADESA

Pasal 93
(1) Pegawai Negeri.yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, selain

harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimakiud pada basal 7
Srat (s), jgga harus mendapat izin yang ternrlis dari pimpinair
instansi induknya.

(z) Bagi. Pegawai f{egeri yang telah dilantik menjadi Kepala Desa,
terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggat di desa
yang bersangkutan.

G) P.tst Fegawai \egeri yang terpilih menjaili Kepala Desa,
dibebaskan unhrk sementara waktu dari jabatan "organik$
selanna .qenja$ Kepala Desa tanpa kehilangan statusnyi sebagai
Pegawai Negeri.

(+) Kepa-la Desa yang terpilih dari pegawai Negeri berhak mend.apat
gaji, kenaikan gaji.berkala, kenaikan pangkaf, penghasilan tri"fy",
dan kepadanya dibe!_tlcqn tambahan-penghiiitan" dari arr* yJrri
lepa1slutan yang dibebankan kepacli eriggaran eendapaian'dai
Reilanja Desa.

(s) Daftar Penilaian Pelaksana"n p.gkupaan (Dp-3) pegawai Negeri
{ang menjadi Fq3lo Des.a .diberiftan oreh instaisi induliya
dengan mempcrhatikan penilaian dari Camat.

(6) Pegawai .Nus*l yang dipilih menjadi Kepala Desa harus
menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturin Daerah ini serta
memperhatikan ketentuan yang berla ku.

Pasal s4
Kepala f)esa yang berasal dari pegawai Negeri yang belum beraktrir
rnasa jabatannya, tidak_{apat diberf,entikan dengin 

"l"r"r, 
bahwa yans

bcrsangkutan memasuki usia atau suclah pen"siun sebagai iugir*o?
Negeri.

Pnstl 55
Kepala.Desa yang- lqrryd dari pegawai Negeri yang belum berakhir
masa jabatannva, tidak dapat dicalonkan :

a. f)alanr. jabatan struktural, _fungsjonar atau anggota DpR/DpRD
lecua$ yang bersangkutan bersedia meninggarkii jabata"'r*p"r"
l)esa dan pejabatyang berwenang mengizinkan;

b. Sebagai calon Kepala Desa di desa lain.
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Pasal 95
Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri yang berhenti atau
diberhentikan oleh pejabat yang berwenang, clikembalikan ke instansi
induknya selama yang bercangkutan belum memasuki masa
pensiunnya.

Pnsal g7

Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, harus
memenuhi pula ketentuan sebagaimana diatur oleh ketentuan
pernndang-undangan .yang berlaku.

BAB XIII
PEIVIBINAAN DAI{ PENGAWA,SAN

Pasal 58
Terhadap Kepala Desa yang telah dilantik, Bupati berkewajiban
menyelenggarakan pembekalan mengenai wejlvenang, tugas dan
kewajiban serta aspek-aspek lainnya yan g menyan gkut penyelen ggaraan
pemerintahan d,esa.

Pasal g9

Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 harus dilakukan
secara 'teryrrogram dan teryradu serta diarahkan untuk dapat
rneningkatkan kualitas Kepala Desa dan penyelenggaraan pemerintahan
desa sesuai dengan tuntutan kemajuan jaman.

Pnsal 6o

Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa secara
fungsional dilakukan oleh pejabat yang benn'enang, dan pengawasan
melekat dilakukan oleh Camat.

BAB XTV
. KBTENTUAhI I,AIN

Pnsal 6r
(r) Apabila penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa tidak dapat

dilaksanakan tepat waktu, Bupati atas usul BPD dan atau tokoh
masyarakat dapat memperpanjang waktunya unhrk paling lama 3
(tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang lama tetap
menjalankan hrgas sampai dilantiknya Kepala Desa hasil
pcnrilihan.

('.r) Ap:rbiln pr:rllnnjitrtgntt wakttr strbagnitnana rlimaksrrcl aynt 0)
lernyata bt:lttm <:ttktt1r, lhpnti 'mt:nct:tpknn pcn.inbat Kcpala Desa
ntls usul llPD.

BAI3 XV

KBTENTUAIY PERALIHAN
Pnsal 6r

0) Kepala Desa yang terpilih sebelum Peraturan Daerah ini
difetapkan, masih tetap melakukan tugasnya sampai habis masa
jabatannya.
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(z) Desa yang mengalami kekosongan jabatan Kepala Desa atau desa
yang Kepala Desanya habis masa jat':tan atau dijabat oleh
Penjabat Kepala Desa setelah ditetapkannya Peratrrran Daerah ini,
agar segera melaksanakan pemilihan Kepala Desa.

(S) Besaran bantuan biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana
climaksud dalarn Pasal 4z ayat (z) akan dintrrr dalam Peraturan
Bupati dengan persefirjuan DPRD.

(+) Pemberian blntuan biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana
dimaksucl dalam Pasal 42 ayat (r) mulai berlaku pad.a Tahun

, Anggaran zoo6.

. BAB X\N
KETENTUAIV PBNUTUP

Pasal 69

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Cianjur Nomor oS Tahun 2aaa tentang Tata Cara
Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa,
dinyatakan dicabut d.an tidak berlaku.

Pasal 64

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini,
sepanjang teknis pelaksanaannya diatur le,bih lanjut oleh Bupati.

. Pnsal 6g .

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

r\gar sertiap or{ng mengetahuinya, memerintahkan pengunrlangan
Pcraturan f)aerah ini deng,an penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur.
pada tanggal zz A1ustus 2006

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.

T"T Ii'T,' NP M UCHTAR SOI,EH

Diundangkan cli Cia njur

s'UBARNA
':.. ':NIP.48o cl61 o22

I.,IiMI]T\I{AN DAE,IIAIT KAJ]UPATEN C1ANJUR NOMOR OS TA}IUN AOO6 SERI D.


