
I
f,

1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MtlSI BANYUASIN
NOMOR 1. TAHUN 2007

TE.NTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELJ\NTlKAN DAN

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA .

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPA'fI MUSIBANYUASIN,

Mealmblm& \ a. bahwa sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 tahwt 2004
tentang Pemerinta!um Daerah Bab IX Pasal 200 sid 208 tentang Desa,
maka "!j>andang perin menglllUbil langkah.langkah ootuk nlengatur
Pemilihan, Penetapan dan Pemberbentian Kepala Desa.

b. bahwa berdasarkan pertimbanglU! sel>agaimana dimaksud dalam buruf
a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerm tentang Tata Cara
Penca1onan, Pemilil>-m,Penetapan dan Pemberhentian Kepala Den.

MeaalDpt : I. Undang-Undang Nomer 28 Tabun 1959 tentang Pembentukan Daerab
Tingkat II dan Kotapra,ia di Sumatera Selatan (Lembaran NeglU'a
Republik Indonesitt Talmn 1959 Nomor 73. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;

,
2. Undang.Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004, tentang

Pembentukan I'eraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahtto Lembaran
Republik Indonesia Negara Nomor 4389) ;

3. Undang-Undang Nomer 32 Tahoo 2004 tentang Pemerlntahan Daerah
sebagaimana [elah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2005 Nomor lOP"
Tambahan Lembaran Neg&raRepublik Indonesia Nomor 4548 ):

4. Peraturan Pernerintah RepubJik Indonesia Nomor 72 Tabun 2005
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2005
Nomor 158, Tttmbahan Lembaran Negara Nomor 4587) ;

5. Peraturan Pemer'ntah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman
PernbiDaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahoo 2005 Nomor 165,
Tamb8han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );

6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi BanYU811inNomor 3 Tahun 2002
tentang Perubahan Atas .Feraturan Daerah Nomor 17 Taboo 2000,
tentang Kewenangan' l'ernerintah Kabupaten Musi Banyuasin
(Lembaran Daerah Kabupaten Musi. Banyuasin Tahun 2002 Nomor
11).

Dengan Persetujuan n ••••••••
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Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKY AT DAERAH
KABlJPATEN l\:USI RANYUASIN

dan
BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

MenetaplraD: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TENTANG' TATA CARA PENCALONAN. PEMlLIHAN.
PELANTIKAN. Di\N PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal!

Da1amPeraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah ada1ahKabupaten Musi Banyuasin ;
2. Pemerlntah Daerah adalah Penyelenggaman unJsan pemerintahan oleh

Pemerlntah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan tuges
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesaturan Republi1<.Indonesia sebagairnana dirna1<.sud
dalam Und:mg-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerlntah Daerah Rdslah Bupati dan Perangkllt Daerah sebagai unsur
pen~',,:~nggaraanPemerintahan Daerah ;

4. Bupati ada1ahBupati Musi Banyuasin ;
5. DeWlUlPerwakil'ltl Rakyat Dael'ah yang sel'ltljutnya disebut DPRD

ada1ah Lembaga Perwak ila.l Rakyat Daerah sebagai unsur
penyelenggaraan Pemerint8.han Daerah ;

6. Desa adalah kesstuan masyarakat hukum yang memiliki batas-butas
wilayah yang berwl'nang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berddSarkan anaI-usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dan dihonnati dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

7. Pemerlntahan Desa adalah penyeJenggaraan urusan pemerintaha., oleh
pemerlntah desa dan Badan Pe.rmugyawaratan Desa dalam mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usuJ
dan adat istiadatsetempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara KesatuanRepublik Indonesia;

8. PeI1U'.rhttahdesa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan desa ;

9. Badan Perrnusyawaratan Desa selanjutnya diseIJut BPD. ada1ah
lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam
penyelengguraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan desa :

10. Lembaga Kcrtlasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh
masyarakat sesuai kebutuhan, bertugas membantu pemerlntah desa
dan meropakan mitra dalam memberdayakan masyarakat ;

11. Dana .
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1I. Dana Perimbangan ..da1ah pengertian sebagaimana tercalltum dalam
Undang oodlqlg Nomor 33 Tahoo 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemelintah Pusa~d;.n Pemerintah Daerah ;

i2. Alokasi Dana D 'Sd ?dalah dar.a Y8f'g rlialokesikan oleh p.:n,crintah
KaJ;lupatenIKota untuk dess, yang bersumber dari bagian dana
perimbangan keuangan pusat. dan daerah yang diterima oleh
Kabupatenl"t<ota ;

13. Anggarar. Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes
adaIah rencana keuangan tahWlanpemerintahan desa yang dibahas dan
disetujui bersama oll:h pemerintah <lesa dan BPD, yang ditets.pkan
dengan Peraturan Desa ;

14. Peraturan Daerah adl..:ah PllraturlUl Daerah Provinsi dan Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota;

IS. Peraturan Desa adalah Peraturan PerWldang-oodangan yang dibuat
oleh BPD berslUJ1&Kepala Dllsa;

16. Pembinaan adaIah pembllrian pedoman, standar pelaksanaan,
perencanaan, penelithm, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan
pelatiha'a, konsu1wi, supervisi, monitoring, penllawasan umum dan
eva1uasi pelak'WU\al1penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II
PENCALONAN

Bagian Pertama
Pembentukan Panitia

"Pasal2

(1) BPD memberitahu Kepala Desa mengenai akan berakhimya masa
jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir
masajabatan.

(2) Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya, 6 (enam) bulan
sebelum berakhir, hllfUS mengajukan permohonan b:rhenti kc:pada
BPD; .

(3) qPD memproses pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (Empat) bulan
sebelum berakhimya masa jabatm Kepll1aDesa.

Pasal3

(1) BPD membentuk panitia pemilihan yang jumlahnya sesuai dengan
kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD :

(2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) pasal ini
terdiri dari unsur Perangkat Dess, pengurus lembaga Kemasyarakatan
dan OOSur tokoh masyarakat yang SUSWlanpernonalianya sebagai
berikut :
a. Ketua mcrangkap anggota ;

b. Sekretaris .

.-'-'-'--'-'-"--
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b. Selcretarismerangkap anggota ;
c. Bebempa ..orang anggota disesuaikan dengan kebutuhan dengan

jumlah ganjil minimal 5 (Lima) orang makaimal 15 (Lima Belas)
orang.

(3) Panitia pemilihan sebagaimana c:limaksud dalam ayat (1) pasal ini
mempunyai tugas : •
a. Menerima pendaftaran bakal calon ;
b. Melakukan penja-ingan dan penyaringan bakal calon ;
c. Men..'Iima dan melakukan peneJitian admiDistrasi persyaratan bakal

calon .mtUk ditet.apkan sebagai' calon dan dapat berkoordinasi
dengcmBupa" Musi Banyua,in jika diperlukan ;

d. Melaksan*ad pengujian program kelja dan kemampuan ca\'ln
untuk ditetapbn menjadi calon yang berhalt untuk dipilib ;

e. Mengumumkan Nama-nama calon yang berhak dipilih ;
£ Menetapkan jadwal proses pencaionan dan pelakllanaan pemilihan

Kepala Des&,dengan berkonsultasi kepada Camat dan Dinas PMD
Kabupaten MUlliBllnyuasin ;

g. Mengajukan rencaua bia)'a pemilihan ;
h. Melaksanakan pendaftaran pemilih untuk sellll\iutuya disahkan oleh

Ketua Panitia Pemilihan ;
i. Menetapkan tanda gambar berupa Foto calon Wltuk pemungutan

~; I

k. Melletapbn tata tertib kampanye;
I. Menetapkan pencahutan statwocalon yang berhalt dipilib berkenaan

dengan pelanggllf3Jl tata terrib kampanye ;
m. Mengambil Keputusan apabila tiJnbuJ permasalahan ;
n. Melaksanakan pemilihan cll10nyang berhak dipilih ;
o. Membuat Berita Acara Pemilihan dan menetapkan caJon terpilih ;

Bag;an Kedua
Persyaratan Pemilih

Pasal4

Yang dapat memilih Kepala Desa adaiah penduduk desa Warga Negara
Indonesia, dengan syarat-syarat :
a. Terdaftar sebagai penduc:luk desa yang bersangkutan secara sah

sekwiing-kurangnya. 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus
dibuktikan dengan Surat Keterangan yang sah ;

b. Sudah mencapai U3ia17 tahun atau telah pernah kawin ;
c. Tidak dicabut halt pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang

telab mempunyai kekuatan hukwn yang tetap.
a.glan .
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Bagian Ketip
Tab C•••• Pend.na"'D Pemllih

PasalS

(1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh panitia pemilihan dilakpanakall dari
rumah to romah s.:rtlI melibatkan Rl', RW dan K.epala Dusun guna
menghiudari terdaftranya pemilih di bawah umur, pemilih dari luar
desa dan tidak terdaftarnya pemilih dua kali ;

(2) Jika pada aaat pendaftaran pemilih dilaksanakan, diternukan lebih dari
aatu bukti yang sail mel'genai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar
penentuan US:l pemilih adalah bukti yang sah menurut waktu yang
ditetapkan paling lama;

(3) Daftar pernilih yang sudah ditetapkan oleh Pimpinan BPD diumumkan
di papan pengumuman ya'lg terbukll sehingga masyarakat mengetahui ;

(4) Dengan a1asan apRpun hak memilih tidak dibenarkan diwakilkan
kepada siapapun ;

(5) Untuk menghindari tqjadinya pemilih yang mewakilkan, maka setiap
pemilih 1i~ibkan mernperlihatkan Kartu Tanda Penduduk ( KTP )
dan tanda bukti identitas diri lainny.:. yang dianggap sah serta surat
panggilan untuk pen.ungutan SUIlJ'll.

Bagian Keempat
Pel.kllanaan Penjarlngan dan Penyaringan Bakal C.lon

Pasal6
Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah pendudllk Desa Warga
Negara Rep'Jblik Indonesia dengan syorat-syarat :
a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa :
b. Setia dan taBt kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945,

Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
c. Tidak dicabut hrUtpilihnya berdasarkan Keputusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
d. Tidak pemah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana

kejali.ltan dengan hukuman paling rendah 5 tahun ;
e. .Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara salt dan

.bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan sekllrang-kurangnya I
(satu) tahun terakltir pada 538tpandaflaran bakaI caJon dengan tidak
terputus-putus, kecuali bag! putra desa yang berada di luar Desa
yang bersangkutan ;

f. Sekurang-kurangnya telah beromur 25 (dua puloo lima) tahun dan
setinsgi-tingginya te-Iahberumur 55 (lima puluh lima) tahun pada
saat pendaftaran ;'

g. Sehatjasmani dan rohani yang dinYatakan dengau Surat Keterangan
Dokter Pernerintah ;

h. Berpcindidikan dan berijazah sekurang-kurllllgnya tamat Sekolah
Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau )'ang sederl\iat (SMP,
5MBP. MrS, PGA 4 tahun Paket B) ;

i. BeJum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10
(sepuloo) ta1lunatau dua kali masa jabatan.

Pasal 7 .

'~', -
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Fasal7

(1) Penyaringan bakal calon, pelaksanaannya didasarkan pada .narna-
nama bakaI calon hasil penyaringan dengan ketenluan jumlah bakal
calon basil penyaringan sedikit ..dikitnya 2 (dua) orang;

(2) CaJon tunggaI dopat c!imungkinkan setalah plUlitia pemilihan
membnka pendaftaran perpanjangan selama 3 (tiga) kali.

Bagian Kelima

:renetapan Calon Yang Berbak Dlpilib
Pasal8

BakaI calon yang telah memenuhi persyaratan, oleh panitia pemilihan
ditetapkan sebagai calon Kepaia Desa yang berhak dipilih.

BABllI
PELAKSANAAN PEMILIHAl\l

Bagian Pertama
Kampanye
Pa5al9

(1) Kampanye merupakan kesempatan bagi para calon-calon yang berhak
dipilih \mtuk menyampaikan program kerja ;

(2) Panitia pemilihan menetapkan berbagai ketentuan untuk mengalur
supaya pelaksanaan kampanye ber:ialan tanpa menggangu
ketentraman dan ketertiban mllSyarakat ;

(3) Pelaksanaan kampanye para calon yang berhak dipilih hendaknya
diarahkan pada hal-hal yang bC"llifat positif dan menmjang
kelancaran penye'~nggaraarl Pemerlntahan Desa dan pelr.hanaan
pembangunan ; .

(4) . Pe'Jaksanaan kamp&nye para caton yang berhak dipilib diatur oleh
panitia pemilihan ;

(5) Masa karnpanye sebagaimana dimsksud daJarn ayat (4) pasaJ ini
'harus selesai paling lambat 2 (dua)hari sebelum pemungutan suam ;

(6) Panitia pemililum melalcukan mdian nomor urut calon sebelum masa
kampanye dengan dilengkapi Berita,Acara ;,

(7) Kampanye para calun yang berhak dipiJih tidak diperkenankan
diadakan secara berlebihan dalam bentuk pembagian barang, uang
dan fasilitas lainnya serta tidak dibenarkan mengadakan pawai
sehlngga mengganggu ketellttaman dan ke\ertiban masyarakat ;

(8) Penitia pemiJihac memberi tindakan rerhadap calon yang. berhak
dipilih apabila melakukan ""Ianggaran kerentuan serta tala tertib
kampan)'e, berura peringatan alau pencabutan status yang
bersaDgkutan sebagai calon yang berhak dipiJih ;

(9) Pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak
dipilib sehagaim8na dimaksud dalam ayat (8) pasaJ ini, setelah
mendapat persetujuan BPD.

PasallO .
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Pasall0

Setiap Calon Kepala DeSRwajib :
a. Mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia

pemilihan;
b. Hadir pada saat pemilihan, kecuali aakit mendadak yang dibul(tikan

denver. Surat Keterangan Dolrter ;
c. Membantu kelanc81an pelwanaan pemilihan ;
d. Menerima dengan ildllas, apabila tidak memperoleh suara terbanyak

dan tidak akan melakukall tindakan yang merugikan masyarakat,
pemerintah dan pembangunan ;

e. Menggunakan hak pilihnya.

Bagian Kedua
PemUlhan Calon Yang Berhak Dipillh

Pasalll

(I) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebeium pelaksanaan pemungutan
suara, paDitia pemilihan mengumumkan nama-Ranta calon, waktu
dan tempat pelaksanaan pemilihan kepada masyara1(at menurut cara
dan kebiasaan masyarakat setempat ;

(2) Pemilihan calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) pasal ini
dihadiri oleh Tim Monitoring dari UDsur Kabupaten, Kecamatan,
PimpinanlAnggota BPD, panitia pemilihan dan dihadiri oleh calon
yang bcrhak dipilih ;

(3) Calon yang berhak dipilih tidllk dibenarkan mengundurkan diri.

Pasal12
Pemilihan calon yang berhak dipiJih dilallsanakan dalarn rapat pemilihan
Calon Kepa1a Desa yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan atau
KetuaTPS.

Pasal13

Panitia pemilihan yang mempunyai hak memilih serta calon yang berhak
dipilih dalam pemilihan Calon Kepala Desa tetap mempunyai hak untuk
menggunakan hak pilihnya, sebagaimaDa dimaksud dalam pasal (4)
Peraturan Daerah ini.

PRsal14
(l) Pemilihan calC", yang berhall dipilih dilallsanakan secam langsung,

umum, bebas dan rahasia ; .
(2) ~emberian suam dilakukan deng,m mencoblos tands gambar b1erup"

Fote atau nomor Ul1ltcalon yang berhak dipilih dalam bilik suara
yang dillediakar. oleh panitia pemilihan ;

(3) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang
calon yang berhall dipilih ;

(4) Seoranll penillih yang berhalangan hlldir karena sesuatu alas8D, tidak
dapat diwakilkal1 de: 8an cam apapun ;

(5) Seorang •..........
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(5) Seorang pemilih yang sakit dan tidak dapat hadir ketempat
pemungutall suara, maka pantia mendatangi yang bt'rsangkutan
bersama-sama saksi-saksi.

PasailS

Untuk kelancaran pelaksanaan pemiliban calon yang berlwk dipilih. panitia
pemilihan menyediakan :

a. Papantulis yang memuat nama-nama ealon yang berhak dipilih.
b. Surat suara yang memuat tanda gambar berupa F'oto calon yang

berhak dipilih dan telah ditandatangani oleb Ketua Panitia Pemiliban
atau Ketua TPS pads saat pemiliban ;

e. Kotak suara terbli8t dari kayu atau barang lainnya dilengkapi dengan
kunei gembok, ukurardlya disesuaikan dengan jumlah pemilib ;

d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pclaksanaan pcmberian suara
dilensJtapi dengan elat pencoblos dan alasnya di da1am bilik suara.

Bllgilln Ketiga
Pelaksanaan Pemungntan Soan

PasalI6

(I) Tempat pemungutan suara (TPS) dapat dilakukan disuatu tempst
dengan dibadiri oleh calon Kepala Desa atau dapat juga dibuat
beberapa TPS karena alasan penyebaran penduduk dan wilayah
dengan cukup memasang tanda gambar yang bersangkutan.

(2) Bentuk dan model sumt suara ditetapkan dengan Keputusan panitia.

l'asall"l

Panitia pemilibm menetapkan tanda gambar berups Foto dan Nomor Urut
Calon yang berhak dipilih untuk pemungutan suam.

PasalI8

q) Sebelum melaksanakan pemungutan SUllIa, panitia pemilihan
membuka kotak suara dan memperlibatkannya kepada para pemilib
bahwa kotak SURradalam keadaan kosong serta menutupnya kembali,
mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi
cap atau sterilpel pallitia pemilihan ; ,

(2) Selama pelaksanoan pemungutan suara berlangsung, anak kunei
kotak suara dipegang oleh Ketua Panitia Pemilihan atau Ketua TPS.

Pasal19

(I) Pemilib yang hadir diberikan surat suara oleb Panitia PemilihE..l
melalui pemanggila., berdasarkan urutan da1lar hadir ;

(2) Setelah .
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(2) Setelah menerima surat SU:ml pemilih memeriksa atau meneliti dan
apabila sural suara dimaksud dalam keadaan "lICatatau rosak pemilih
berbak meminta SUIb(suam baru setelah menyerahkan kembali surat
suara yaDgeacat &taurusak ;

(3) Untuk menjaga kelancaran penukaran surat suam, pemilih harus
memeriksa dan meneliti dihadapan panitia pemiliha.,.

Pasa110

(1) Pencoblosan sural suara dilaksanakan dalam bilik swua dengan
menggunakan alat YlIIlgtelaJl disediakan oleh panitia pemilihan ;

(2) Pemilih yang telah keluar dari bilik suara adalah pemilih yang telah
menggunakan hllk pi1ihnya ;

(3) Setelah sural suartI dicoblos, pemilih memasukkan surat suara baru
keda1am kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

PasaJ21
(I) Pads saat pemungutan suam dilaksanakan, panitia pemilihan

berkewajiban untuk :
a. Menjamin agar tata demokrasi PlIIlcasila berjalan dengan lancar ,

tenib, lII1landan temtur ;
b. MetUami" pelaksanaan pemungutan suam dengPIl tertlb, teratur.

jujur dan adil.
(2) Pada saat pemungutan suam dilaksanakan, pam caion yang berhak

dipilih harus berada dite:mpat yang telBh ditentultan untult mengikuti
pelaksanaan Pemilihan Kel'ala Desa ;

(3) Panitia pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih
hanya memberi!~lln satu SU:ml dan menolale pemberian suam yang
diwakili dengan a1asallapapun

Pasal22

Panitia pemilihan menentukan batas waktu pelaksanaan pemungutan suam
dengan tidak menutup kemungkinan atas kesepakatan pam caton yang
berhak dipilih unruk mengakhiri pemllJ\gutan suam sebelum waktu yang
ditentukan atau melebihi batas waktu ya.'1gditentukan.

Pasa) 13

(I) SetelBh pelaksanan pemungutan suara dinyatakan selesai, p••nitia
pemiJihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih
agar menugaskan I (satu) omng pemilih untuk menjadi saksi dalam
perhitungan suara ;

(2) Dalam hal tidak seorangpun yang mau menjadi saksi, perhitungan
suara tetap beijalan terus dan pemilihan dinyatakan sah.

Baglan .

----------- .•.._------
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Bagian Keempat

Pelaksanaan Pel'hit: .ngan Suara

Pasal24
,

(1) Panitia pemilihan mcmeriksa keutuhan kolak suara sp.rta mernbuka
kotak suara dan menghitung sumt suam, setelah saksi-saksi hadir ;

(2) Setiap lembar surat suara diteHti satu demi satu u.!Ituk mengetahui
suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian
panitia pemilihan menyebutkan gambar berupa Foto dan Nomor Urut
Calon yang dicoblos tersebut, serta rnencatafn}'a di I'apan luIis yang
ditetapkan sedemikian rupa, sehingga dapat diJihat dengan jelas oleh
seOlDa saksi yang hadir.

Pasal2S

(1) Surat suara dianggap tidak sah apabila :

a. Tidak menggunakan surat suara yang ditetapkan ;

b. Tit'1ak ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan atau Ketua TPS;

c. Terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang ditetap!<an ;

d. Ditandatangai atau membuat tanda yang menunj ukkan identitas
pemilih ;

e. Memberikan suara Wltuk lebih J (satu) calon ;

f. Mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kolak gambar ;

g. Coblosan mengenai di luar garis hatas kolak.

(2) A1asan-a1asan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan
kepada pemilih pada saat itu juga ;

(3) Dalam hal t"rjadi perbedaa., pendapat mengenai sah atau tidak sahnya
surat suara, antara panitia pemilihan dengan calon atau salesi, maka
Ketua Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menentukan dan bersifat
mengikat.

Bagian Kelima

Penetapan Basil Puhitungan Suara

Pasal26

(1) Calon yang dinyatalUlii terpiJih apabila memperoleh suara terbanyak;
(2) Setelah perhitungan 3uara selesai, panitia pemilihan membuat dan

membacakan BentS Acara PemiJihan di depan para saksi dan pernilih;
(3) Berita Acara PemiJihan scbagaimana dimaksud dalam "yat (I) pasal

ini diketahui dan ditandatangani oleh.para calon dan atau saksi, Ketua
dan anggota panitia pemilihan pada saat itu juga serta menyernhkan
kepadaDPD.

Pasal27

(1) Apabila lebih daTi 1 lSatu) orang calon mendapat jumlah duklmgan
suara terbanyak dengan jumlah yang sarna, maka diadakan pemiJihan
uJang hanya untuk calon-calon yang berhak dipiJih dengan perclehan
jumlah suam yang sarna;

(2) Pemilihan .

-------------_. -
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(2) PemiIihan ulang sebagaimana dirnaksud dalam ayat (I) pasal ini
dilaksanakan selambat-Ialnbatnya 30 (tiga puluh) hari sejak
penandatanl','U1811Berita Acam Pemilihan ;

(3) Da1amhal ini pemilihan ulang sebllgaimana dimaksud dalam ayat (2)
pasal ini hasilnya tetap sarna, maka untuk menentukan calon yang
terpilih maka pemilihan diulang kembali sarnpai mcmperoleh selisih
suara.

Pasal28
"

Segera setelah pelaksan: an pemilihan, pilling lambat 2 (dua) hari setelah
pemj1ihan, T(etua Panitia Pemilihan mengajukan calon terpilih kepada
BPD dengan dilengkapi Berita Acara Pen'.ilihan.

BABIV
BIAVA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal29

(I) Biaya pemilihan KP.palaDesa ditanggung oleh Pemerintah Desa;
(2) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (I)

pasal ini, ditctapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belllllia Dacrah
Kabupaten Musi Ban/uasin;

(3) Biaya pemilihan Kepala Dess dipergunakan sehemat-hematnya sejak
peraiapan sarnpai dengan pelantikan.

BABV

PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN,
PELANTIKAN KEl'ALA DESA

Pasal30

(I) Hasil pemilihan Kepllla Desa ditetapkan dongan Keputusan BPD
berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari panitia
pemilihlUl dan disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan
Bupati tentallg Peng"slIhan calon Kepala Desa Terpilih ;

(2) KeputuslUl Bupati tentang Pengesahan Kepala Desa selambat-
lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum berakhir masa jabatan Kepala
Desa yang bersangkutan ;

(3) Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditW\iuk ;

PIIsal31

(I) Tanggal Pelantikan Kepala Desa yang baru dilaksanakan tepat plIda
saat ilcrakhimya mesa Jabatan Kepala Desa lama ;

(2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) pasa1 ini,
Kepall\ Desa yang b=anj!,kutan diambil sumpah!jll1iji menurut
agll11lll11yadengan sungguh-sungguh, oleh Bupati atan Pejabat yang
ditunjuk untuk itu, disaksikan para Anggota BPD dan pemuka-
pemuka masyarakat lai!ll!ya dalam wilayah Desa yalig bersangkutan ;

(3) Susunan .
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(3) .susooan kata-kala Sumpah/janji Kepala Desa adalah sebagai berikut :
" Demi Allah, Saya bersumpah!berjanji, bahwa saya akan memenuhi
kewajiblln saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya , sejujur-
jujumya dan seadil-adilnya ; babwa saya lIkan selalu taat dalam
.lnengamalkandan memperl8hankanPancasiJa sebagal DasarNegara ;
dan babwa saya akan menegakkan ke!Udupan demokrasi dan
Undang-oodang Dasar 1945 sebagal Konstitusi Negara, serta segala
peraturan pcrundang-udnangan yang berJaku bagi Deea, Daeral1dan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal32

Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka
pelantikan dilak.anakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum
hari !ibur.

Pasal33

Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat pada
waktunya karena a1asan-a1asanyang dapat dipertanggung jawabkan, dapat
ditunda paling Jama 3 (tiga) bulan scjak tanggaJ berakhimya mr ,a
jabatannya Kepala DeJll yang bersantpcutan atas persetujuan Bupati,
dengan ke:entuan bahwa Kepala Desa yang lama tetap melaksanakan
tugasnya selalllamasa penundaan terseb~l.

Pasal34

Ketentuan sebagalmena dimaksud dalam pasal 33 Peraturan Daerah ini.
berlaku bagi De:lllyang dijabat oleh Pejabat Kepala Desa.

Pasal35

(I) Masa Jabatan Kepala Desa adalab 6 (enam) taboo terhitung sejak
tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk
1 (satu) priode berikutnya ;

(2) Apabila masa jabetan kedua telah berakhir. yang bersangkutan tidak
baleh dicalonkan kembali ootuk m!lSlljabatan ketiga kalinya di Desa
yang bersangkutan.

Pasal36,
(I) Bagi Pegawai Ncgeri atau putera Desa yang telah dilantik menjadi

Kepala Desa, terhilung mullli tanggal pelantikan hlU'USbertempat
. tinggal di Desa yang bersangkutan ;

(2) Pegawai Neger! Sipil yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa,
dibebaskan sementara waktu dari jabatan organiknys selama menjadi

. Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagal Pegawai Negeri
Sipil ;

(3) Kepala Desa yang dipilih/diangkat dari Pegawai Negeri Sipil berhllk
mendapat gaji, kenaikan gaji berkala, penghasilan lainnya dan
kepadanya dapat diberikan tambahan penghasilan dati Desa yang
bersangkutan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa ;

(4) Daftar .

L _
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(4) Daftar Penilaian PeiakS&I188IlPekeljaan (OP3) Pega"•.ai Negerl Sipil
sebagaimana dimaksud dalarn ayet (2) pasal ini, diberikan oleh
instansi induknya dengan data penllaian dari Carnat setempat ;

(5) Pegawai Negcri yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai
Kepala Desa dikembalikan kl: instansi induknya ;

BABVI

PERTANGGUNG JAWABAN DAN LAPORAN
PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA

Pa.aJ3?

(I) DaWn melaksanakan tugss dan kewenangan, Kepala Desa
bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dengan
menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada
Bupati;

(2) Keterangan Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas
Kepala Dese sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) pasal Ini,
disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun pada
setiap akbir Tahun Anggaran.

Pasal38

(1) Keterangan Pertanggungjewaban Kepala Dese yang ditolak oleh BPD
termasuk pertanggungjawaban keuangan, harus dilengkapi atau
disempumakan drm dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)
hari disampaikan kembali kepada BPD ;

(2) Dalam hal pertang~ungjawaban Kepala Desa yang telah dilengkapi
atau disempumakan dan ditolak untuk kedua kalinya BPD dapat
mengusu\kan pemberbentian Kepal~.Desa kepada Bupati.

PaSI" 39

3 (tiga) bulan sebelum berakbir mesa jabatan, Kepala Desa menyampaikRII
kotenmgan pertenggungjawaban akhir mesa jabatannya kepada BPD.

BABVII
LARANGAN DAN TINDAKAN PENYIDII(AN

TEPHADAPKEPALADESA

Bagisn Pertama
Lanlngan Bagi Kepala Desa

Pasal40

(I) KepaJa Desa dilarang :

a. Menjadi ••..........
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a. Menjadi pengurus Part<liPolitik.
b. Merangkapjabatan set-agai DPRD.
c. Terlibat dalam kampanye Pemilu. Pemilihan Presiden dan

Pilkada.
d. Membuat Keputusan yang secara khusus memberikan keunt\lngan

bagi diri sendiri, anggota kelllarga, k.-oni, golongan teltmtll,
',berugikan kepcmtingan umum, meresahkan sekelompok
lll8llYarakatdan mendiskriminasikan warga negars atau golongan
masyarakat lain. .

e. Melakukan KKN, meuerima nang, barang dMlatau jasa dari
perihal lain yang OOpstmempengaruhi Kcputusan atau t1ndakan
yang aknn <1ilakukanny'1.

£ Menyalahgunakall wewenang dan melanggar sumpah/janji
jabatan.

g. Kawin tanpa persetujuan istri rna selama masa jabatan Kepala
Desa.

h. Kepala Desa dilarang melali:ukan tindakan asusila dan narkoba.
(2) Jabatan Kopala Desa tidak boleh dirangkap dengan jabatan apapun di

Iingkungan pemerintahan pada semua tingkatan (BPD dan lerllbaga
kemasyarakatan di Desa bersangkutan ).

Ragian KeduR
PenyidikPn
Pasal41

(I) Tindakan penyidikan oleh Kepolisian dan Kejaksaan terhadap Kepala
Desa, dilakukan setelah ada persetujuan tertulis dari Bupati ;

(2) Hal.hal yang dikecualikan dari ketentuan-ketentuan yang dimaksud
dalam ayat (I) pasal ini adBlah :
a. Tertangkap tangan mclakukan tindak pidana kejahatan yang

dioncam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih ;
b. Dituduh telah melakukan tindakan pidana kejahatan yang

diancarn dengan hukuman mati;
c. Tertangkap tangan meJakukan tindakan asusiJa dan narkob:l;

(3) SeteJah t1ndakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
pasaJ ini dilakllkan. hal ini hs11,lsdiberitahukan kepada Dupati
selambat-lambatl1YIldalao: '2x 2,4jam.

OABVIII
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Oagian Pertama
Pemberheutian Sementar'a

Pasal42

(I) Kepala Dess yang dituduh atau tersangkut delam suatu tindak pidana
dan sedang dalam •.'roses peradilan dapat diberhentikan sementara
oleh Bupatl Musi Banyuasin ;

(2) Seloona .
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(2) Selania Ke;>ala Desa dik<:nakan pemb~hentiim sementara, tugas
sehari-hari dilakukan oleh seorang Pejabat Kepala Desa yang
ditetapkan oleh BPD atas peroetujuanBupati ;

(3) Penahanan terbadap Kepala Desa yang dituduh melakukan tindak
pidana untuk kepentingan proses pemeriksa8nlpenyidikan,hanya dapat
dilakukan atas izin Bupati ; .

(4) Atas usul dan saran BPD dengan berdasarkan Keputusau Pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, pejahat yang
berwenang mencabut kl:putusan Pemberhenlian Sementara Kepala
Desa yang bersangkutan untuk dikultuhkail.kembali dalam hal yang
bersangkutan dinyntakan tidak bersalah dan menunjulckan sikap yang
baik selama pemberbentian sementara atau' 'diberhentikan dalam hal
yang bersai1gkutandinyatakan bersalah ;

(5) Apabiia berdasarkan Kep'ltusan Pengadilan Tingkat Pertama, terbukti
melakukan .perbuatan yang dituduhkan•. sedang Kep8.la Desa yang
bersanglaitan melakukall upaYIIBlUlding,'maka seiambat-Iambatnya 1
(jjjdU) tahun Sfliak Putusan Pengadilan Tingkat Pertam8, ~ka1ipun
upaya banding dimaksud belum selesai, BPD mengusulkan agar
Kepala Desa yang-bersangkutan diberhentikan,

lJl!g1anKedua.
Pemberbentian Kepala Desa

Pasal43
Kepala Desa berhent; atau diberhentikan oleh Bupati allISusul BPD karcna :
a. Meninggal Dunia ; ,"
b. Atas pennintean sendiri ; ,
c. Berakhir ma.~ajabatannya dan telah dilantik Kepala Desa yung buru

a1auPejabat KepalllDesa ; •
d. Tidalc.lagImcrnenuhi syal'lltsebllgaiKepala Desa ~
e. Melanggar sumpahijanji sebagaimana dimaksuddalam pasal 31 ")'lIt

\ (3) Peraturan Daerah ini ;
f, Seba!l-sebab lain yang bertentllngan 'dengan ketentuan peraturan

Perundang-undangan dan atau Nonna-nonna kehidupan masyarakat
Desa yang bersaugkutan, .,

g. Melenggar lamngan bagi Kepala Desa sebngaimana dimaksud dalam
passl 40 peraturan Daerah ini.

h. Telah memiJiki keputusan tetap dari pengaclilan karena melakukan
tindak pidana kejaltatan dengan hukuman pal41grendah 5 (Lima) tahun
kecuali tindakan asusila dan narkoba.

Pasal44

(I) Pemberhentian Kepalu Desa karena alas an-alasan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 4S Peraturan Daerah: ini diusulkan oleh
Pimpinan BPD kepada Bupati, melalui C&mat,atau dopat langsung di
Nonaktifkan oleh Bupati Musi Banyuasin,

(2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) pasal ini.
ditetapkan melalui Rapat BPD yang dihadiri minimal 2/3 jumlah
anggota BPD dan PUtuSlU1diembil dengan persetujuan ll':.urang-
k"rang 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

• (3) Apa1)ila .
~.'
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(3) Apabila KepaJa Desa yang di Nonaktifkan Bupati secara lal!gsung
maka BPD mengusulkan PJs. Kepala Desa .

Pasal4S

KepaJa Desa yang melalaikan tugasnya atau melakukan perbuatan yang
bertentangan dengan peraturan perundang-lmdanganyang berlaku, sehingga
merugikan negara, DaerahlDesa danatau masyarakat Desa, dikenakan
sanksi dan atau tindakan admhtistrasi berdasarkan pel'aturan perundang-
undaugan yang ber1aku.

Pasal46

(I) Bagi Kepala Desa YlUIgtidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan
keWiVibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan daJam
menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut,
maka pada bulan .keenam terakbir BPD mengejukan pennohonan
pengujilm kesehatan yang bersangkutan kepada Majelis Penguji
Kesehatan ;

2) Apabila berdasarkan keterlUlganMajelis Penguji Kesehatan Pegawai
bahwa Kepala Desa dimaksud belum dapat menjaJankan tugas,
wewenang dan kewe,jibannya,inaka BPD mengusulkan pemberhentian
yang bersangkutan kepada Bupe>t\dati Jabatannya Kepala Desa dan
menetapkan Pejabat Kepala Desa.

Pasal47

Kepala Desa yang berasal dati Pegawai Negeri YllIlgbelwn berakhir masa
jabatann:':1 tidak chapet diberhentikan dengan alasan bahwa yar.g
bersangkutan memasuki usia atau sudah pensiun sebagai Pegawai Neg~ri.

Pasal48

Kepala Desa yang bel".lSaJdati Pegawai Negeri yang belum berakhir masa
jabatannya tidak dapat diealonkan :
a. Dalam jabatan strukturaJ, fungsionaJ atau anggota DPRlMPR, DPRD

Propinsi dan DPRD Kabuparen keeuaJi yang bersangkutIUIbersedia
meninggalkan jabatan Kepala Desa dan Pejabat yang berwenftng
menglzinkan ;

b. Sebagai Calon Kepala Desa di desa lain.

Pasal49

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri yang berhenti atau
diberhentikan oleh P~abat yang belWenang, dikembalikan ke instansi
induknya, seloma yang bel'll8l1gkuW1bclwn memasuki masa pensiunnya.

IJARIX
PENGANGKATAN PEJABAT KEPALA DESA

PasalSO

(I) Pengangkatan Pejabat Sementara KepaJa Desa diusulkan oleh BPD
JtepadaBupa'i melaJuiCamal ;
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(2) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) pasnl ini.
adaIah Sekretaris Desa yang bersangkutan kecuali tidak bersedia m.lka
ditunjuk atau Pel'l••lgkat Desa atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh
Pejab: t y~g berwenang dan pengangkatannyil ditetapkan dengan
Keputusan Dupati atas usul BPD; .

(3) Masa jabatan r~jab3t Sementara Kepala Desa seba~aimanadimaksud
d~lam ayat (2) "asaI ini, selama-Iamanya 1 (satu) tabun terhitung mulai
tanggaI pelantikannya ;

(4) Pejabat Sernentara Kl'p81a Desa diambil sumpahljanji don dillllltik oleh
Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal51

.Hak, wewenang dan kewajiban Pejabat Sementara Kepala Desa adalall
sarna dengan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa.

BABX
PEMBINMN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

PasalS2
Terhadap Kepala DeS3 don Pemngkat Desa yang telall dilantik, Bupati
berke~iban menyelenggarakan pembekalan mengenai wewenang, tugas
dan ke~iban s.,"I'la aspek-aspek lainnya yang menyangkut
penyelenggaraan Pernerintaban Desa.

Pasal S3
Pembekalan sebagaimana dimaksud dalanl Pasal 52 Peraturan Daerah ini.
harus dilakukan secara terprogram dan terpadu serta diarahkan untuk dapat
meningkatkun kualitas Kepala Desa don Perangkat Desa dalam
penyelenggaraan Pemerlntaban Desa sesuai dengan tuntutan kernajuan
zaman.

BABXI
KETENTUANLAIN-LAIN

PasRlS4

(1) Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pengongkatan
Kep.iia De.,.tidalc dapat dilaksflIlakan tepat waktu, Bupati dapat
memperpanjang waktunya untuk paling lama 3 (tip) bulan, dengan
ketentuan bilhwa Kepala Desa yang lama tet.ap melaksanakan tugas
sampai dilantiknya Kepala D;:Sl1 h&Silpemilihan ;

(2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (I)
pasaI ini temyata belum cukup, maka BPD mengusulkan kepada
Bupati untuk menetnp!Wl Pejabat Senlentara Kepala Desa.

\

BABXJI
KET£NTVANPENVTVP

PasalS5

(1) P. saat berlakunya Peraturan Dnerah ini maka Peraturan Daernh
Nomor6 Taltun 2000 tcntang Tata Pencalonan, Pcmilihan, Pelantikan
dan Pemberhentian KepaJa Desa tidak berlakau lagi ;

(2) Pelaksanaan ..•..........

-- -- ~ ------",.
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(2) Pelaksanalln Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapKa.1 lebih
lanjut dengan Keputusan Bupati.

PasalS6

Peraturan Daerah ini mula! berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap. orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannYI1 dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin.

Dltetapka •• dl
padatan

Dlaudaagkaa dl Sekayu
pllda tanggal ZS.J~ ~~~ I 2007

SDAERAH
I BANYUASIN,,

J
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ASIN,
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