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BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NoMoR 4 zs TAHUN 2246

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR NOMOR 24 TAHUN 2006 TENTANG KEPALA DESA DAN

PERANGKAT DESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kepala
Desa dan Perangkat Desa dan telah diundangkan dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006
Nomor 24 serta untuk meningkatkan ketertiban
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka perlu diatur
pedoman pelaksanaannya;

bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

o .

Mengingat ' .  1 Undang-Undang
Daerah-Daerah
Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor B Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4587),
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 24
Tahun 2006 tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006
Nomor 24) .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 24 TAHUN 2006
TENTANG KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa

J .



BAB I
I

KETENTUAN UMLM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini,  yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar,
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati,  dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah,
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

4. Bupatiadalah Bupati Karanganyar;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah

Kabupaten Karangahyar;
6. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Karanganyar;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memil iki batas- batas wilayah

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat, berdasarkan asal-usul dan adat ist iadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang
berada di Kabupaten Karanganyar;

B. 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 ist iadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik lndonesia ;

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa;

10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Karanganyar;
11. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga

yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang bertugas membantu Kepala Desa
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdir i  dari Sekretaris
Desa dan Perangkat Desa lainnya;

13. Perangkat Desa lainnya adalah Kepala Dusun, Kepala Seksi dan Kepala
Urusan;

14. Peraturan Desa adalah produk hukum desa yang dibuat oleh BPD bersama
Kepala Desa;

15. Keputusan Kepala Desa adalah produk hukum desa yang ditandatangani
oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan;

16. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah bukti dir i
sebagai legit imasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah
KabupatenA//al ikota yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republ ik  Indonesia;

'17. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu ldentitas keluarga
yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga,
serta karakteristik anggota keluarga.



BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Tahapan pelaksanaan Pemil ihan Kepala Desa ditetapkan sebagai berikut :
a. Pembentukan Panit ia Pemil ihan Kepala Desa;
b. Pengumuman pendaftaran lamaran Bakal Calon Kepala Desa,
c. Pendaftaran pemil ih, meliputi kegiatan:

1.  Pencatatan data pemi l ih ;
2. Pencatatan Daftar Pemil ih Sementara (DpS);
3. Pengumuman Daftar Pemil ih Sementara (DpS);
4. Pendaftaran Pemil ih Tambahbn;
5. Penetapan Daftar Pemil ih Tetap (DPT).

d. Pembuatan kartu suara, undangan, perlengkapan pemungutan dan
penghi tungan suara;

e. Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
f. Penetapan calon yang berhak ikut dalam pemil ihan dan pengumuman calon;
g Pengundian tanda gambar;
h. Kampanye Calon Kepala Desa;
i. Pemungutan suara dan Penghitungan suara;
j.  Penetapan calon terpi l ih,
k, Pengusulan dan pengesahan calon terpi l ih;
l .  Pelantikan Kepala Desa.

Bagian Pertama

Pembentukan Panit ia Pemil ihan Kepala Desa

Pasal 3

(1) BPD membentuk Panit ia Pemil ihan Kepala Desa yang keanggotaannya terdir i
dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan
Tokoh masyarakat.

(2) Susunan Panit ia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdir i  dari :
a. Ketua
b. Wakil Ketua
c. Sekretaris
d. Bendahara
e. Seksi Pantarl ih
f. Seksi Penerima lamaran dan peneli t ian berkas lamaran
g. Seksi Femungutan Suara
h. Seksi Perlengkapan
i. Seksi Keamanan
j. Seksi Publikasi
k. Seksi Konsumsi
l.  Seksi lain sesuai kebutuhan

(3) Masing-masing seksi terdir i  atas Ketua Seksi dan Anggota.
(4) Panit ia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bertugas

menyelenggarakan Pemil ihan Kepala Desa secara Langsung, Umum, Bebas,
Rahasia, Jujur, Adil ,  Tert ib, t-ancar dan Aman.



Pasal 4

Tugas dan wewenang Panit ia Pemil ihan Kepala Desa adalah;

a. Menetapkan jadwal pemil ihan Kepala Desa;

b. Mengumumkan akan diadakannya pengisian kekosongan Kepala Desa;

c. Menyusun dan mengajukan rencana anggaran pemil ihan Kepala Desa kepada
Pemer intah Desa;

d. Mengadakan pendaftaran pemil ih ;
e. Mengumumkan Daftar Pemil ih Sementara;

f. Mengadakan pendaftaran pemil ih tambahan;

g Mengesahkan dan mengumumkan Daftar Pemil ih Tetap;

h. Menerima berkas lamaran Bakal Calon Kepala Desa;

i.  Mengadakan penyaringan/seleksi bakal calon Kepala Desa;
j.  Membuat Berita Acara pelaksanaan penyaringan/seleksi;

k. Menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;

l. Menyiapkan kartu suara, Berita Acara jalannya Pemungutan suara, Berita
Acara penghitungan suara, dan memasukkannya dalam kotak suara yang
kemudian d isegel .

m. Menyiapkan dan menyampaikan undangan serta administrasi lainnya yang
dioer lukan.

n. Mengumumkan nama calon Kepala Desa yang berhak mengikuti pemil ihan;

o. Mengadakan persiapan untuk menjamin supaya pelaksanaan pemil ihan
Kepala Desa berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adi l ,
ter t ib ,  lancar  dan aman; .

p Melaksanakan pemungutan suara;

q Melaksanakan penghitungan suara;

r. Mengumumkan hasil  penghitungan suara;

s. Membuat Berita Acara Jalannya Rapat Pemungutan Suara dan Berita Acara
Penghitungan Suara seita melaporkan hasilnya kepada BPD dengan
tembusan Camat dan Kepala Desa;

t. Melaporkan pelaksanaan pemil ihan dan pertanggungjawaban biaya Pemil ihan
kepada BPD dengan tembusan Camat dan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Pengumuman Pendaftaran Lamaran Bakal Calon Kepala Desa

Pasal  5

Panit ia Pemil ihan Kepala Desa mengumumkan pendaftaran lamaran Bakal Calon
Kepala Desa melalui Ketua RT dan RW serta ditempelkan pada tempat-tempat
yang strategis,



Pasal 6

(1) Surat lamaran pencalonan Kepala Desa ditul is tangan sendir i  di atas kertas
bermaterai cukup, ditujukan kepada Bupati melalui Panit ia Pemil ihan Kepala
Desa dengan di lengkapi persyaratan sebagai berikut :

a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuktikan dengan surat
pernyaraan

b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang - Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kepada Negara Kesatuan
Republik Indonesia, serta Pemerintah dibuktikan dengan surat
^ ^ . ^ ( , ^ + ^ ^ ^ ,
P E r  r r y d r d d r  r ,

c. Berpendidikan p,al ing rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
dan I atau sederajat dibuktikan dengan foto copy i jasah yang di legalisir
oleh pejabat yang berwenang;

d. Berusia paling rendah 25 (clua puluh l ima) tahun pada saat hari
pemungutan suara Cibuktikan dengan Akta Kelahiran;

e. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikarr dengan Surat Keterangan dari
Dokter Pemerintah;

f. Bebas Narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang
Derwenang;

g Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dibuktikan dengan surat
r r o rn r re l aan

h. Penduduk desa setempat dan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat
t inggal tetap di Desa yang bersangkutan, sekurang - kurangnya 2 (dua)
tahurr terakhir dengan t idak terputus - putus yang dibuktikan dengan Kartu
Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, kecuali  bagi Putra Desa yang
berada di luar Desa yang bersangkutan;

i.  Tidak pernah dihukum karena melakukan t indak pidana kejahatan dengan
hukuman paling singkat 5 ( l ima) tahun dibuktikan dengan Surat
Keterangan dari Pengadilan Negeri;

j .  Tidak dicabut hak pi l ihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap dibuktikan dengan Surat Keterangan
dar i  Pengadi lan Neger i ,

k. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh )
tahun atau dua kali  masa jabatan baik secara berturut - turut maupun t idak
berturut -- lurut dibuktikan dengan surat pernyataan.

Pegawai Negeri Sipi l ,  Anggota TNl, dan Anggota POLRI yang mencalonkan
dir i  sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi Persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini,  iuga harus memperoleh i j in tertul is dari
atasan yang berwenang mengeluarkan i j in sesuai dengan ketentuan yang
berlaku

Anggota BPD yang mencalonkan dir i  menjadi Kepala Desa selain harus
memenuhi persyaratan. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini juga
harus mendapat i j in tertul is dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan apabila
terpi l ih dan di lantik harus mengundurkan dir i  dari anggota BPD.

(2 )

(3 )



(4 )

(5 )

(6)

(7 )

(1 )

(2 )

Perangkat Desa yang mencalonkan dir i  sebagai Kepala Desa selain harus

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini,  juga

harus mendapatkan i j in tertul is dari Kepala Desa dan apabila terpi l ih dan

dilantik harus mengundurkan dir i  dari jabatan sebelumnya.

Persyaratan golonganl kepangkatan dari Pegawai Negeri Sipi l ,  Anggota TNI

dan AnggotJ pO[nt yang mencalonkan dir i  sebagai Kepala Desa tanpa

memperhatikan golongan kepangkatannya, apabila terpi l ih maka yang

bersangkutan diberheniikan untuk sementara waktu dari jabatan org-aniknya

selamimenjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai

Negeri Sipi l ,  Anggota TNI dan ,Anggota POLRI kecuali  ditentukan lain.

Bagi Putra Desa yang berada diluar desa yang bersangkutan yang

mencalonkan dir i  senaga' Kepala Desa harus dibuktikan dengan surat /Struk

Kelahiran asl i  dari DesL setempat dan atau Surat Pernyataan sebagai Putra

Desa yang disaksikan oleh 2 (dua) orang penduduk Desa yang usianya lebih

tua diri Sakal calon Kepala Desa serta diketahui oleh Kepala Desa dan

disahkan oleh Camat. ,
Calon Kepala Desa yang terpi l ih dan ditetapkan menjadi Kepala Desa

terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa harus bertempat

t inggal di desa yang bersangkutan.

Pasal  7

Bagi Bakal Calon yang t idak dapat menunjukkan l jasah / STTB asli  sebaga

peigganti dibuktikan dengan Surat Keterangan di atas kertas bermeterai

tur,]p dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan

yang berlaku.

Bagi Bakal Calon yang l jasah / STTB nya rusak harus di lengkapi dengan

Surat Keterangan ciiatJs kertas bermeterai cukup dan disahkan oleh Pejabat
yang berwenang sesuai dengan Peraturan yang berlaku'

Bagian Ketiga

Pendaftaran Pemil ih

Pasal  8

Yang dapat memil ih Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik

Indonesia yang :

a. Terdaftar sebagai Penduduk Desa yang bersangkutan secara sah yang

dibuktikan dengan KTP dan atau KK setempat ;

b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pemil ihan di laksanakan
dan atau telah kawin. Apabila karena sesuatu hal trari  pelaksanaan pemil ihan

ditunda, maka t idak mempengaruhi daftar pemil ih yang telah disahkan;

c. Tidak dicabut Hak Pil ihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan Hukum tetaP.

Pasal 9

(1) petugas pendaftar mendaftar pemil ih yang memenuhi syarat sebagaimana'  
d imaksud dalam Pasal  B Peraturan Bupat i  in i  da lam Daf tar  Pemi l ih .



(2) Daftar Pemil ih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah daftar
nama Penduduk Desa yang disusun menurut abjad untuk masing-masing
Dusun atau wilayah pendaftaran.

(3) Daftar Pemil ih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dibuat oleh
Panit ia Pemil ihan Kepala Desa, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Daftar
Pemi l ih  Sementara (DPS).

(4) Daftar Pemil ih Sementara (DPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal
ini oleh Panit ia Pemil ihan Kepala Desa, paling lambat dalam jangka waktu
1 (satu) bulan sebelum Rapat Pemil ihan Kepala Desa diselenggarakan, harus
sudah diumumkan kepada masyarakat di masing-masing Dusun / wilayah
pendaftaran atau tempat yang mudah dibaca oleh umum, dimana penduduk
dapat mengajukan tanggapan, usul, saran dan atau perbaikan dalam jangka
waktu 7 ( tu juh)  har i .

(5) Apabila terdapat tanggapan, usul, saran, tambahan pemil ih dan perbaikan
terhadap Daftar Pemil ih Sementara (DPS) , harus disertai bukti-bukti dan saksi
yang kuat disampaikan kepada Panit ia Pemil ihan Kepala Desa untuk
mendapatkan penyelesaian.

(6) Tanggapan, usul, saran dan atau perbaikan terhadap Daftar Pemil ih
Sementara (DPS) yare diajukan melewati batas waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) Pasal ini t idak akan dipert imbangkan lagi dan t idak
mempengaruhi  has i l  pemi l ihan.

(7) Ketua Panit ia Pemil ihan Kepala Desa merrgesahkan Daftar Pemil ih Sementara
(DPS) yang telah ditel i t i  dan diperbaiki menjadi Daftar Pemil ih Tetap (DPT)

Bagian Keempat

Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa

Pasa l  10

(1) Surat lamaran beserta' berkas persyaratan bakal Calon Kepala Desa
diserahkan kepada Panit ia Pemil ihan Kepala Desa sesuai dengan jadwal
waktu yang ditentukan.

(2) Panit ia Pemil ihan Kepala Desa menelit i  semua berkas larnaran Bakal Calon
Kepala Desa yang diterima dan apabila setelah ditel i t i  ternyata terdapat
kekurangan dan atau keragu-raguan tentang syarat yang telah ditetapkan,
maka yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan.

(3) Kesempatan untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) Pasal ini pal ing lama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan oleh Panit ia
Pemil ihan Kepala Desa.

(4)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini,  Bakal
Calon Kepala Desa t idak dapat melengkapi persyaratan yang ditentukan,
maka yang bersangkutan dinyatakan gugur sebagai Bakal Calon Kepala Desa.

Bagian Kel ima

Pembuatan Kartu Suara, Undangan, Perlengkapan Pemungutan dan

Penghitungan Suara

Pasal 1 1

(1)Pani t ia  Pemi l ihan Kepala Desa menyediakan kar tu suara dan undangan
sebanyak Daftar Pemil ih Tetap (DPT) ditambah 2,5 % (dua setengah persen)



dari jumlah Daftar Pemil ih Tetap (DPT) paling lambat 14 (empat belas) hari
sebehrm pelaksanaan pemungutan suara.

(2) Panit ia Pemil ihan Kepala Desa menyampaikan undangan pemungutan suara
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

(3) Panit ia Pemil ihan l(epala Desa membuat perlengkapan pemungutan dan
penghitungan suara paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan
pemungutan suara.

Bagian Keenam

Penetapan Calon Kepala Desa

Pasa l  12

(1) Hasil  peneli t ian terhadap berkas lamaran Bakal Calon Kepala Desa
dituangkan dalam Berita Acara yang ditartda tangani oleh Ketua dan
Sekretaris Panit ia Pemil ihan Kepala Desa.

(2) Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai Calon
Kepala Desa dan berhak mengikuti pemil ihan.

(3) Panit ia Pemil ihan Kepala Desa wajib melaporkan hasil  penyaringan beserta
kelerrgkapan persyaratannya kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon
Kepala Desa serta menyampaikan tembusannya kepada Bupati melalui
Camat.

(4) Pengumuman Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti pemil ihan di lakukan
paling cepat pada pukul 12.00 WIB 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan
pemungutan suara.

Bagian Ketujuh

Pengundian Tanda Gambar

Pasa l  13

(1) Pengundian tanda gambar Calon Kepala Desa di laksanakan di hadapan
anggota Panit ia Pemil ihan Kepala Desa, para Calon Kepala Desa, anggota
BPD dan masyarakat Desa dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara
Penetapan Tanda Gambar serta diumumkan kepada masyarakat Desa oleh
Panit ia Pemil ihan Kepala Desa yang waktunya bersamaan dengan
pelaksanaan pengumuman Calon Kepala Desa.

(2) Tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diambilkan dari
hasil  bumi yang ada di Desa atau di sekitar Desa setempat antara lain padi,
ketela, jagung, kelapa, kacang, kapas, pepaya dan jeruk.

(3) Panit ia Pemil ihan Kepala Desa wajib melaksanakan pengundian secara
obyektif  dan transparan.

.  Pasa l  14

(1) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang mengundurkan dir i ,  maka diambil
langkah-langkah sebagai berikut,.

a. Apabila pengunduran dir i  Calon di lakukan sebelum pengundian tanda
gambar maka Calon, vaflg bersangkutan t idak di ikutsertakan dalam
pengundian tanda gambar;



b. Apabila pengunduran dir i  Calon di lakukan sesudah pengundian tanda
gambar maka tanda gambar yang bersangkutan tetap disertakan dalam
kartu suara, namun suara yang diberikan kepada Calon yang
bersangkutan dinyatakan t idaK sah.

(2) Pernyataan pengunduran dir i  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditul is
sendir i  oleh Calon Kepala Desa yang bersangkutan diatas kertas bermeterai
cukup dan ditujukan kepada (etua Panita Pemil ihan Kepala Desa disertai
a lasan yang dapat dipe.rtanggungjawabkarr.

Bagian Kedelapan

Kampanye Calon Kepala Desa

Pasal  15

(1) Kampanye di laksanakan oleh calon yang berhak dipi l ih setelah diumumkannya
hasil  penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa oleh Panit ia
Pemi l ihan Kepala Desa.

(2) Pelaksanaan Kampanye oleh Calon Kepala Desa harus di laksanakan secara
aman,tert ib dan terkendali .

(3) Kampanye di laksanakan setelah pengumuman Calon Kepala Desa dan
pengundian tanda gambar.

(4) Pidato kampanye yang merupakan forum penyampaian program kerja
dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) menit.

(5) Dalam pelaksanaan kampanye di larang :

a. Mempersoalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Kepala Desa
rarnnya;

Menghasut atau mengadu domba perseorangan, dan atau kelompok
masyarakat;

Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan
penggunaan kekerasan kepada perseorangan dan atau kelompok
masyarakat;

e. Mengganggu keamanan, ketentraman dan keterl iban umum;

f. Merusak dan atau menghilangkan alat peraga calon Kepala Desa lainnya;
g Menggunakan fasi l i tas dan anggaran Pemerintah, Pemerintah Daerah dan

atau Pemerintah Desa;

h. Menggunakan tempat ibadah dan gedung Pemerintah;

i.  Melakukan pawai atau arak - arakan yang di lakukan dengan berjalan kaki
atau dengan kendaraan di jalan raya;

j.  Memberikan sesuatu baik langsung maupun t idak langsung atau
menjanjikan sesuatu dengan nama atau dalih apapun dalam usaha untuk
memenangkan dir inya dalam pemil ihan Kepala Desa.

(6) Pemasangan foto, tanda gambar, slogan dan alat peraga dalam radius paling
jauh 200 (dua ratus) meter dari tempat t inggal Calon Kepala Desa.



( 1 )

(2 )

(7) Foto, tanda gambar, slogan dan alat peraga harus sudah dibersihkan atau
diturunkan oleh Calon Kepala Desa atau simpatisan/pendukungnya paling
lambat pukul 24.00 WIB 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.

(B)Apabila Foto, tanda gambar, slogan dan alat peraga sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) Pasal ini t idak diturunkan oleh Calon Kepala Desa atau
simpatisan/pendukungnya, maka dapat diturunkan oleh Panit ia Pemil ihan
Kepala Desa.

Bagian Kesembilan
Pemungutan Suara

Pasa l  16

Panit ia Pemil ihan Kepala Desa setelah melaksanakan pengundian tanda
gambar, segera menyiapkan, menelit i  dan menghitung kartu suara, Berita
Acara Jalannya Pemungutan Suara, Berita Acara Penghitungan Suara, dan
memasukkannya dalam kotak suara yang kemudian disegel.

Panit ia Pemil ihan nrempersiapkan bi l ik suara dengan ukuran:

a. Panjang

b. Lebar

c .  I  I ngg l

d. Lebar pintu

e. t inggi gorden pintu dari tanah i lantai :  50 centimeter

Dalam bil ik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini disediakan :

a. Foto Calon Kepala Desa,

b. Tanda gambar Calon Kepala Desa;

c. Meja;

d. Alat pencoblos dan bantalan.

Untuk memperlancar pelaksanaan pemungutan suara, '  jumlah bi l ik suara
disesuaikan dengan jumlah Daftar Pemil ih Tetap (DPT) dengan perbandingan
'1 (satu) bi l ik paling banyak untuk 500 (l ima ratus) pemil ih.

Pasal  17

Paling singkat 7 (tujuh) hari sebelum pemil ihan di laksanakan, Panit ia Pemil ihan
Kepala Desa memberitahukan kepada penduduk Desa yang berhak memil ih dan
mengumumkan di tempat terbuka tentang akan diadakannya pemil ihan Kepala
Desa.

asa l  1B

Rapat pemungutan suara pemil ihan Kepala Desa dipimpin oleh Ketua Panit ia
Pemi l ihan Kepala Dqsa.

Rapat pemungutan suara pemil ihan Kepala Desa dimulai pada pukul 08.00
WIB dan ditutup pada pukul 14.00 WlB, dengan acara sebagai berikut:

a .  Pembukaan;

'. 2 meter
'. 1,25 meter
'. 2 meter

: 60 centimeter

(3)

(4)

(1 )

\ z )



b Pelaksanaan Pernungutan Suara;
c. Penghitungan suara;

d.  Pengumuman calon terp i l ih ;

e .  Penutup.

(3) Sebelum pemungutan suara di laksanakan, Panit ia Pemil ihan Kepala Desa
melaksanakan kegiatan sebagai berikut .
a. Memberikan penlelasan kepada para pemil ih mengenai tata cara

pemi l ihan:

b. Mengeluarkan dan menghitung kartu suara dari
d isegel  sebagaimana d imaksud dalam pasal  i6
in i ;

c. Membuka kotak s{ara dan menunjukkan kotak suara kepada para calon
pemil ih dan saksr calon Kepala Desa bahwa kotak suara dalam keadaan
kosong serta menutupnya kembali,  mengunci dan menyegel dengan
menggul' lakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panit ia Pemil ihan
Kepala Desa;

d. Bersama-sama calon Kepala Desa menelit i  bi l ik suara beserta
perlengkapan yang diperlukan.

Pasa l  19

Panit ia Pemil ihan Kepala Desa memeriksa surat undangan setiap pemil ih
yang haoir dan dicocokkan dengan Daftar pemil ih Tetap (DpT).
Setiap pemil ih mendapat satu kartu suara yang ditanda tangani dan dibubuhi
s tempel  o leh Pani t ia  Pemi l ihan Kepala Desa.

setiap pemil ih memberikan suaranya kepada calon dengan mencoblos salah
satu tanda gambar yang tercantum dalarn kartu suara.
Apabila kartu suara dalam keadaan rusak, pemil ih dapat meminta ganti kartu
suara kepada Panit ia Pemil ihan Kepala Desa.
Permintaan mengganti kartu suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
Pasal ini hanya diberikan untuk 1 (satu) kal i .

(6) Kartu suara yang telah selesai dicoblos di l ipat kembali dan dimasukkan ke
dalam kotak suara.

(7) Bagi pemil ih yang tuna netra atau pemil ih yang sakit sehingga t idak mampu
menggunakan hak pi l ihnya dan telah datang di tempat pemungutan suara
untuk menggunakan hak pi l ihnya, maka dibantu oleh Panit ia pemil ihan
Kepala Desa.

Pasal 20

Setelah pemungutan suara selesai 'di laksanakan, Ketua dan Sekretaris panit ia
Pemil ihan Kepala Desa serta Calon Kepala Desa rnenandatbngani Berita Acara
Jalannya Rapat Pemungutan S.uara.

dalam kotak suara yang
ayat (1) Peraturan Bupati

( 1 )

(2 )

(3 )

(4)

/ A \



Bagian Kesepuluh
Penghitungan Suara

Pasal  21

(1) Setelah pemungutan suara selesai di laksanakan, Panit ia Pemil ihan Kepara
Desa membuka kotak suara dan menghitung jumlah suara yang masuk
dengan tel i t i  dan disaksikan oleh para saksi masing-masing Calon Kepala
Desa.

(2) Kartu suara dinyatakan sah dengan ketentuan sebagai berikut .

a. Coblosan berada di dalam kotak salah satu tanda gambar;

b. Coblosan tepat pada garis kotak tanda gambar;

c. Coblosan lebih dari satu tetapi masih dalam satu kotak tanda gambar;

d. Coblosan nrasih mengenai garis tanda gambar;

e. Cc-rblosan harus menggunakan alat pencoblos yang telah disediakan.

(3) Kartu suara dinyatakan t idak sah apabila :

a. Coblosan t idak menggunakan alat yang telah disediakan.

b. Terdapat coblosan lebih dari satu tanda gambar;

c. Coblosan di luar kotak tanda gambar;

d.  T idak je las tanda gambar yang d icoblos;

e. Tidak terdapat b,ekas coblosan pada kartu suara:

f. Pada kartu suara terdapat tambahan tul isan/coretan apapun bentuknya.

(4) Setelah penghitungan suara selesai, Panit ia Pemil ihan Kepala Desa
menunjukkan kepada para saksi Calon Kepala Desa bahwa kotak suara telah
kosong, selanjutnya mengumumkan jumlah perolehan suara masing-masing
Calon Kepala Desa.

(5) Setelah proses penghitungan suara selesai, maka Ketua dan Sekretaris
Panit ia Pemil ihan Kepala Desa serta Calon Kepala Desa menandatangani
Berita Acara Penghitungan Suara dan melaporkan pelaksanaan Pemil ihan
Kepala Desa kepada BPD dengan tembusan Bupati dan Camat.

(6) Apabila terdapat Calon Kepala Desa t idak bersedia menandatangani Berita
Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini,  maka Berita Acara
Penghitungan Suara dimaksud tetap sah.

BAB I I I
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 22

(1) Untuk membantu kelancaran penyelenggaraan proses pemil ihan Kepala
Desa, Camat membentuk Tim Pengarah dan Pengendali dengan Keputusan
Camat yang terdir i  dari :

a. Camat sebagai Ketua ;
b. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai Sekretaris;

c. Kepala Kepolisian Sektor sebagai Anggota ;



d. Komandan Rayon Mil i ter sebagaiAnggota ,
e. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketert iban Kecamatan sebagai Anggota.

(2) Tugas Tim Pengarah dan Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat ( '1)
Pasal  in i  adalah :

a. Mengarahkan dan mengendalikan proses pemil ihan Kepala Desa.
b. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan pemil ihan Kepala Desa;

c. Memberikan saran dan atau pert imbangan kepada Panit ia Pemil ihan
Kepala Desa,

d. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi permasalahan

e. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal  23

(1) untuk membantu kelancaran penyelenggaraan proses pemil ihan Kepala
Desa, Bupati membentuk Tim Pengawas Pemil ihan Kepala Desa yang terdir i
dari :

a, Asisten Tata Praja sebagai Ketua;

b. Kepala Bagian Pemerintahan. sebagai Wakil  Ketua;

c. Kepala Sub Bagian Perangkat dan Administrasi Desa sebagai Sekretaris;
d. Kepala Bagian Hukum Organisasi dan Tata Laksana sebagai anggota;
e. Kepala Bidang Pengawasan Pemerintahan Badan Pengawas sebagai

anggota;

f. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perl indungan Masyarakat sebagai
anggota; '

g Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagai anggota.

(2) Tugas Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:

a. Mengawasi proses pelaksanaan pemil ihan Kepala Desa;

b. Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan pemil ihan Kepala Desa;
c. Memberikan saran dan atau pert imbangan yang diperlukan kepada Panit ia

Pemil ihan Kepala Desa dan Tirn Pengarah dan pengendali;

d. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi permasalahan

e Memberikan sararr dan atau pert imbangan kepada Bupati dalam rangka
penyelesaian permasalahan pemil ihan Kepala Desa;

f. Melaporkan hasil  pglaksanaan penga\/asan pemil ihan Kepala Desa kepada
Bupat i .

BAB IV
TATA CARA PENYELESAIAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 24

(1) Apabila terjadi permasalahan dalam petaksanaan pemil ihan Kepala Desa,
maka permasalahan di laporkan secara tertul is :



a. Apabila permasalahan menyangkut administrasi di laporkan kepada Panit ia
Pemil ihan Kepala Desa tembusan kepada Bupati melalui Camat.

b. Apabila terjadi permasalahan menyangkut dugaan t indak pidana di laporkan
kepada Penyidik/Kepolisian.

(2) Mekanisme penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini disampaikan kepada pihak yang benvenang paling lama 7 (tujuh)
hari sejak pelaksanaan Pemungutan suara.

(3) Pihak-pihak yang menerima laporan sebagaimana dimaksuci pada ayat (1)
Pasal ini wajib menindaklanjuti  laporan dimaksud.

Pasal 25

(1) Permasalahan yang menyangkut administrasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati ini antara lain :

a. Kelengkapan dan keabsahan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa;

b. Keabsahan Daftar Pemil ih Sementara (DPS) dan Daftar Pemil ih Tetap
(DPr):

c. Serta permasalahan administrasi lain yang menyangkut proses pemil ihan
Keoala Desa.

(2) Permasalahan yang menyangkut dugaan t indak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati ini antara lain :

a. Pemalsuan berkas persyaratan Bakal Calon Kepala Desa;

b. Pemberian sesuatu baik langsung maupun t idak langsung kepada pemil ih
dalam usaha memperoleh suara terbanyak ;

c. Pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (5) Peraturan Bupati ini,  kecuali  huruf g, h dan i.

Pasal 26

(1) Penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1)
Peraturan Bupati ini di lakukan secara bertahap dengan pengaturan sebagai
berikut :

a. Tahap pertama, diselesaikan oleh Panit ia Pemil ihan Kepala Desa yang
bersangkutan,

b. Apabila langkah penyelesaiah oleh Panit ia Pemil ihan Kepala Desa belum
dapat diselesaikan maka penyelesaian di lakukan oleh Tim Pengarah dan
Tim Pengendali t ingkat kecamatan;

c. Apabila langkah penyelesaian oleh Tim Pengarah dan Pengendali belum
dapat diselesaikan maka pbnyelesaian di lakukan oleh Tim Pengawas
tingkat Kabupaten;

(2) Dalam rangka penangafran perrnasalahan tersebut dimungkinkan adanya
koordinasi dan konsultasi antara Panit ia Pemil ihan, Tim Pengarah dan
Pengendali maupun Tim Pengawas dengan pihak-pihak terkait.

(3) Apabila penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini,  belum dapat diselesaikan maka penyelesaian di lakukan melalui
jalur l-rukum.



(4) Permasalahan yang terkait dengan dugaan tindak pidana, diselesaikan
melalui jali;r hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB V
TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH / JANJI KEPALA DESA

Pasal 27

(1) Kepala Desa terpi l ih di l 'antik oleh Bupati atau Pejabat ,yang ditunjuk paling
lama 15 (l ima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.

(2) Pengambilan sumpah / janj i  dan pelantikan Kepala Desa diselenggarakan di
Kantor/Balai Desa, Kantor Kecamatan atau di Kabupaten dalam suatu
upacara yang dihadir i  oleh Pejabat Pemerintah, BPD, Perangkat Desa,
Tokoh masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 28

(1) Tata urutan acara dalam pengambilan sumpah / janj i  dan pelantikan Kepala
Desa adalah sebagai berikut :

a. Pembacaan Keputusan Bupati;

b. Pengambilan sumpah / janj i  jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang
di tun juk,

c. Penandatanganan berita acata pengambilan sumpah / janj i ;

d. Prakata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

e. Penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

f. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan,

g. Sambutan Bupati;

h. Pembacaan doa.

(2) Pakaian pada saat acara pelantikan ditentukan sebagai berikut :

a. Kepala Desa yang akan di lantik memakai Pakaian Dinas Upacara (PDU)
lengkap;

b. lstr i  Kepala Desa yang di lantik memakai pakaian kebaya nasional;

c. Suami Kepala Desa yang di lantik memakai pakaian sipi l  lengkap (jas
berdasi);

d. Penjabat Kepala Desa memakai Pakaian Sipi l  Lengkap (jas berdasi);

e .  Undangan la in  menyesuaikan.

BAB VI
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 29

(1) Rencana biaya pemil ihan Kepala Desa disusun oleh Panit ia Pemil ihan
Kepala Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.



\ z J

(3 )

Biaya penyelenggaraan Pemil ihan Kepala Desa bersumber dari :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);

c. Swadaya calon Kepala Desa.

Biaya penyelenggaraan Pemil ihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada
ayal (2) Pasal ini dituangkan dalam APBDesa.

(4) Biaya pemil ihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini,
dipergunakan untuk :

a. Administrasi penyelenggaraan pemil ihan Kepala Desa (pengumuman,
undangan, pembuatan kotak dan kartu suara, pembuatan tanda gambar
calon dan biaya lain yang sejenis);

b. Pendaftaran pemil ih;

c. Pembuatan bi l ik/kamar tempat pemil ihan;

d. Peneli t ian syarat-syarat calon;

e. Honorarium/operasional Panit ia dan petugas, konsumsi, biaya rapat serta
biay a akomodasi lainnya.

BAB VII
PEMERHENTIAN KEPALA DESA

, Pasal  30

(1) Kepala Desa berhenti kargna :

a.  Meninggal  dunia;

b. Permintaan sendir i  ;

c Diberhentikan.

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
Pasal ini karena :

a. Berakhir masa jabatannya dan telah di lantik pejabat yang baru ;
b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan

tetap secara berturut- turut selama 6 (enam) bulan;

c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;

d. Dinyatakan melanggar sumpah/ janj i  jabatan;

e. Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa;

f. Melanggar larangan bagi Kepala Desa.

(3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan b dan ayat (2) huruf a dan b Pasal ini diusulkan oleh Pimpinan
BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan Musyawarah
BPD.

(4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf c, d, e dan f Pasal ini disantpaikan oleh BPD kepada Bupati melalui
Camat berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD yang dihadir i  pal ing sedikit
213 (dua per t iga) dari jumlah anggota BPD.



(5) Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan (4) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati pal ing lama 30
(t iga puluh) hari sejak usulan diterima.

(6) Setelah di lakukan pemberhentian Kepala Desa sebagimana dimaksud pada
ayat (5) Pasal ini Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengangkat Penjabat
Kepala Desa.

(7) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini
di lakukan berdasarkan pernyataan yang ditetapkan dengan Keputusan
Pengadi lan.

(8) Bupati membentuk Tim Pengkaji  Penyelesaian Pemberhentian Kepala Desa.

BAB VIII
MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal  31

Tahapan pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa diatur sebagai berikut :

a. Pendaftaran meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Pembentukan Panit ia Pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa;

2. Pengumuman dan Pendaftaran bakal calon Perangkat Desa;

3. Penerimaan dan peneli t ian administrasi berkas pencalonan;

4.  Pengumuman hasi l  penel i t ian admin is t ras i .

b. Pelaksanaan uj ian penyaringan

c. Pengumuman hasil  uj ian penyaringan

d. Pengangkatan

Pasal 32

Dalam rangka pengisian lowongan Perangkat Desa selain Sekretaris Desa
dibentul< Panit ia Pengangkatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala
Desa yang keanggotaannya terdir i  dari unsur Pemerintah DeSa, BPD dan
Lembaga Kemasyarakatan Desa selanjutnya di laporkan kepada Bupati melalut
Camat.

Panit ia Pengangkatan Perangkat'Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini mempunyai tugas ,wewenang dan tanggungjawab sebagai berikut :

a. Mengumumkan adanya lowongan jabatan Perangkat Desa;

b. Menyusun dan mengajukan rencana anggaran;

c Menerima berkas lamaran Bakal Calon Perangkat Desa;

d. Menelit i  persyaratan administrasi bakal Calon Perangkat.Desa;

e. Melaksanakan dan mengawasi ujian tertulis Bakal Calon Perangkat Desa;

f. Membuat Berita Acara hasil  seleksi bakal calon Per:angkat Desa dan
mengumumkan bakal calon Perangkat Desa yang dinyatakan lulus uj ian
tertulis berdasarkan hasil koreksi dari Tim Kabupaten;

g. Melaporkan pelaksanaan seleksi administrasi dan uj ian tertul is penerimaan
Perangkat Desa kepada Kepala Desa.

(1 )

(2)



.  Pasal 33

(1) Surat lamaran Perangkat Desa ditul is tangan sendir i  diatas kertas bermaterai
cukup ditujukan kepada Kepala Desa melalui Panit ia Pengangkatan dengan
dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuktikan dengan surat
pernyataan; '

b.setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang- Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kepada Negara Kesatuan
Republik Indonesia serta Pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan;

c. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
dan/atau sederajat dibuktikan dengan foto copy ijazah yang dilegalisir oleh
pejabat yang benrrenang;

d. Berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling t inggi 54 (Lima
Puluh empat ) tahun pada saat penutupan pendaftaran dibuktikan dengan
Akte Kelahiran,

e. Sehat Jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dart
Dokter Pemerintah;

f. Bebas Narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang
berwenang;

g. Penduduk desa setempat dan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat
t inggal tetap di Desa yang bersangkutan, paling sedikit 2 (dua) tahun
terakhir dengan t idal< terputus-putus yang dibuktikan dengan Kartu Tanda
Penduduk dart atau Kartu Keluarga, kecuali  bagi Putra Desa yang berada di
luar desa yang bersangkutan,

h.Tidak pernah dihukum karena melakukan t indak pidana kejahatan dengan
hukuman paling singkat 5 ( l ima) tahun dibuktikan derrgan surat keterangan
dari Pengadiian Negeri;

i .  Tidak dicabut hak pi l ihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap dibuktikan dengan surat keterangan dari
Pengadi lan Neger i ;

j .  Tidak mempunyai hubungan darah dengan Kepala Desa sampai derajat
kesatu baik keatas, kebawah maupun kesamping, Suami atau istr i  Kepala
Desa dibuktikan dengan surat pernyataan.

Anggota BPD yang mencalonkan dir i  menjadi Perangkat Desa selain harus
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini juga

harus mendapat i j in tertul is dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan apabila
diangkat sebagai perangkat desa harus mengundurkan dir i  dari anggota BPD;

Bagi Putra Desa yang berada di luar desa yang bersangkutan yang
mencalonkan dir i  sebagai Perangkat Desa harus dibuktikan dengan surat
/struk kelahiran asl i  dari desa seternpat dan atau Surat Pernyataan sebagai
putra Desa yang disaksikan oleh 2 (dua) orang penduduk desa diketahui oleh
Kepala Desa dan disalrkan oleh Camat;

Bagi calon Kepala Dusun yang berasal dari dusun lain apabila diangkat
menjadi Kepala Dusun harus bertempat t inggal di dusun yang bersangkutan.

(2 )

( 3 )

(4)



Pasal 34

(1) Bagi bakal calon yang t idak dapat menunjukkan i jasah /STTB asli ,  sebagai
pengganti dibuktikan dengan surat keterangan di atas kertas bermeterai
cukup dan disahkan oleh Pejabat yang berurenang, sesuai dengan peraturan
yang berlaku.

(2) Bagi Bakal calon yang i jasah/STTB nya rusak harus di lengkapi dengan surat
keterangan di atas kertas bermeterai cukup dan disahkan oleh Pejabat yang
berwenang sesuai derrgan peraturan yang berlaku.

Pasal 35

(1)Surat lamaran beserta berkas persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa
diserahkan kepada Panit ia Pengangkatan sesuai dengan jadwal waktu yang
ditentukan.

(2) Panit ia Pengangkatan menelit i  semua berkas lamaran Bakal Calon Perangkat
Desa yang diterima dan apabila setelah diteliti ternyata terdapat kekurangan
dan atau keragu-raguan tentang syarat yang telah ditetapkan, maka yang
bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan.

(3) Kesempatan untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dirnaksud pada ayat
(2) Pasal ini pal ing lama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan oleh Panit ia
Pengangkatan.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksucJ pada ayat (3) Pasal ini,  bakal
calon Perangkat Desa tidak dapat melengkapi persyaratan yang ditentukan,
maka yang bersangkutan dinyatakan gugur sebagai Bakal Calon Perangkat
Desa

Pasal 36

(1) Bagi Bakal Calon Perangkat Desa yang dinyatakan lulus seleksi administrasi
berhak mengikuti uj ian tertul is.

(2)Tempat, hari dan tanggal uj ian tertul is di tentukan oleh Panit ia Pengangkatan
Perangkat Desa;

(3) Soal uj ian tertul is pengangkatan Perangkat Desa dibuat oleh Pemerintah
Daerah.

(4) Dalam rangka pembuatan dan koreksi soal uj ian pengangkatan Perangkat
Desa. Bupati membentuk Tim.

(5) Pelaksanaan uj ian tertul is diselenggarakan oleh panit ia pengangkatan
perangkat desa, sedangkan koreksi hasil ujian dilakukan oleh Tim
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini.

(6) Materi soal uj ian tertul is terdir i  dari.

a .  Pancasi la  dan UUD 1945;

b. Bahasa Indonesia;

c. Pengetahuan Umum;

d. Pengetahuan tentang Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa;



Pasal 37

(1)Calon Perangkat Desa yang berhak diangkat menjadi Perangkat Desa adalah
Calon yang memperoleh ni lai tert inggi diantara Calon Perangkat Desa yang
la in ;

(2) Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IX

TATA CARA MUTASI DAN PROMOSI PERANGKAT DESA

Pasal 38

(1) Untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan Desa serta peningkatan pelayanan masyarakat, Kepala Desa
dapat memutasikan dan atau mempromosikan Perangkat Desa;

(2) Mutasi dan promosi Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Desa.

(3) Persyaratan pelaksanaan mutasi dan promosi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) Pasal ini diatur sebagai berikut :

a. Persyaratan Mutasi :

1) Mempunyai masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun dalam jabatan
terakhir;

2) Mempunyai kemampuan pelaksanaan tugas di bidangnya;

3) Bagi Kepala Seksi yang dimutasi menjadi Kepala Dusun harus
bertempat t inggal di u, i layah Dusun yang bersangkutan (blabag).

4) Bagi Kepala Dusun yang dimutasi menjadi Kepala Dusun lain harus
bertempat t inggal di wilayah Dusun yang baru.

b. Persyaratan Promosi :

1) Mempunyai masa kerja paling sedikit 4 (empat) tahun dalam jabatan
terakhi r ;

2) Mempunyai Prestasi, Dedikasi, dan Loyalrtas yang baik serta t idak
tercela;

3) Mempunyai kemimpuan pelaksanaan tugas di bidangnya;

4) Bagi Kepala Urusan yang dipromosi menjadi Kepala Dusun harus
bertempat t inggal di wilayah dusun yang bersangkutan (blabag).

BAB X
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 39

(1) untuk membantu kelancaran penyelenggaraan proses pengangkatan
Perangkat Desa, camat membentuk rirn Pengarah dan pengendali
Pengangkatan Perangkat Desa dengan Keputusan Camat yang terdir i  dari :

a. Camat sebagai Ketua ;
b. Kepala Seksi Pernerintahan Kecamatan sebagai Sekretaris,

c. Sekretaris Kecamatan sebagai anggota;



(2) Tugas Tim Pengarah dan Pengendali Pengangkatan Perangkat Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :

a. Mengarahkan dan mengendalikan proses pengangkaian Perangkat Desa.

b. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa;

c. Memberikan saran dan atau pert imbangan kepada Panit ia Pengangkatan
Perangkat Desa;

d. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi
permasalahan;

e. Melaporkan proses pengangkatan Perangkat Desa kepada Bupati.

Pasal 40

(1) Untuk membantu kelancaran penyelenggaraan proses pengangkatan
Perangkat Desa, Bupati membentuk Tim Pengawas Pengangkatan Perangkat
Desa yang terdir i  dari :

a. Asisten Tata Praja sebagai Ketua;

b. Kepala Bagian Pemerintahan sebagaiWakil Ketua;

c. Kepala Sub Bagian Perangkat dan Administrasi Desa sebagai Sekretaris;

d. Kepala Bagian Hukum Organisasi dan Tata Laksana sebagai anggota;

e Kepala Bidang Pengawasan Pemerintahan Badan Pengawas sebagai
anggota;

f. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perl indungan Masyarakat sebagai
anggota;

g Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagai anggota.

(2) Tugas Tim Pengawas Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat  (1)  Pasal  in i  adalah :

a. Mengawasi proses pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa;

b. Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan pengangkatan Perangkat
Desa;

c. Memberikan saran dan atau pert imbangan kepada Panit ia Pengangkatan
Perangkat Desa;

d. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi permasalahan

e. Memberikan saran dan atau pert imbangan kepada Bupati dalam rangka
penyelesaian permasalahan pengangkatan Perangkat Desa;

f. Melaporkan hasil  pelaksanaan pengawasan pengangkatan Perangkat
Desa kepada Bupati.

BAB XI

TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PERANGKAT DESA

Pasal  41

(1) Perangkat Desa di lantik oleh Kepala Desa paling lama 15 (l ima belas) hari
terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala Desa;

i



(2 )

( 1 )

Pengambilan sumpah/janji  dan pelantikan Perangkat Desa diselenggarakan di
Kantor/Balai Desa, dalam suatu upacara yang dihadir i  oleh pejabat
Pemerintah, BPD, Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 42

Tata urutan acara dalam pengambilan sumpah / janj i  dan pelantikan
Perangkat Desa adalah sebagai berikut.

a. Pembacaan Keputusan Kepala Desa;

b. Pengambilan sumpah / janj i jabatan oleh Kepala Desa;

c. Penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji ;

d. Prakata Pelantikan oleh Kepala Desa setempat;

e. Sambutan - sambutan;

f. Pembacaan doa.

Pakaian pada saat acara pelantikan ditentukan sebagai berikut :

a. Kepala Desa yang mengambil sumpah/janji  dan melantik memakai
Pakaian Sipi l  Lengkap (PS[-/Jas berdasi);

'  b. Calon Perangkat Desa yang akan di lanti l< memakai pakaian sipi l  lengkap
(PSL / Jas berdasi); ,

c. Undangan lainnya menyesuaikan.

BAB XII
einvn PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 43

(1) Biaya penyelenggaraan pengangkatan Perangkat Desa bersumber dari
APBDesa;

(2) Biaya pengangkatan Perangkat Desa dipergunakan antara lain untuk :
a. Administrasi (pembelian Alat trt i .  Kantor, pengumuman, pengadaan

formulir atau yang sejenisnya);

c. Honorarium Panit ia;

d. Konsumsi dan biaya rapat;

e. Biaya pelantikan.

BAB XI I I

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Bentuk l(op Naskah Dinas, Stempel, Keputusan dan administrasi kelengkapan
pemilihan Kepala Desa dan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana tersebut
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang t idak terpisahkan dari Peraturan
Buoat i  in i .

(2 )



Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

a. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 304 Tahun 2000 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2000
tentang Tata Cara Pencalonan, Pemil ihan, Pelantikan dan Pemberhentian
Kepala Desa;

b. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 305 Tahun 2000 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2000
tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa

dicabut dan dinyatakan t idak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Karanganyar.

Ditetapkan d i Karanganyar
Pada tanggal  2 t  S taaaher ?aa6

Hi.RrNA lNGSlH,  S.Pd,  M.Hum

Diundangkan d i  Karanganyar
Pada tanggal 2s 9a-ytt eu'znxr zoab

]S DAERAH
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