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BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

PERATURAN DAERAH KEPULAUAN ANAMBAS

NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

Menimbang  :
a.


bahwa penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa merupakan wahana demokrasi untuk menuju kesinambungan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;


b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa;




Mengingat  :
1.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);


2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);


3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);


4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang   Pemerintahan   Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);


5.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah   ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );


6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);


7.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);






8.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);


9.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa                  ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588 );


10.
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588 );


11.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);


12.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);


13.



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;


14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;


15.
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);


16.
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 11   Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, Pembentukan Desa Dari Wilayah Kelurahan Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah  Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13);


17.
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 14);




Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
dan
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS


MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.


BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
	Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.


	Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kepulauan Anambas.


	Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.


	Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

[
	Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

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

[[[
	Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.


	Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa dari warga masyarakat.


	Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa.


	Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat desa yang diterima dalam tahap penjaringan.


	Calon Kepala Desa yang berhak dipilih selanjutnya disebut Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat desa yang berdasarkan hasil penjaringan dan penyaringan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dan ditetapkan oleh BPD.



	Penyaringan adalah rangkaian seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan akademis dan kepemimpinan calon yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan calon Kepala Desa.


	Calon Kepala Desa terpilih adalah seseorang yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.


	Pemilih adalah penduduk desa bersangkutan yang terdaftar dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilihnya.


	Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.


	Panitia Pengawas adalah Panitia Pengawas pemilihan Kepala Desa.



BAB II
PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

	BPD memproses pemilihan Kepala Desa, paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.



Bagian Kesatu
Kepanitiaan

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa dibentuk kepanitiaan.

	Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

	Panitia Pemilihan; dan
	Panitia Pengawas.


	Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
	Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum melaksanakan tugas wajib diangkat sumpah/janji oleh BPD.








Bagian Kedua
Panitia Pemilihan

Pasal 4

	Keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri dari Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang.


	Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri dari :

	Ketua;
	Wakil Ketua;
	Sekretaris; dan
	Anggota.


	Masa jabatan Panitia Pemilihan paling lama selama 5 (lima) bulan terhitung dari masa tahapan persiapan Pemilihan Kepala Desa.



Pasal 5

Tugas, fungsi dan wewenang Panitia Pemilihan adalah:


	Menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;


	Melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan dan diumumkan kepada masyarakat luas;


	Melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan;


	Melakukan penjaringan / menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa;


	Mengajukan  calon Kepala Desa yang telah memenuhi syarat kepada BPD untuk ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Desa yang berhak dipilih;


	Mengajukan rencana biaya kepada BPD;


	Menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;


	Mengadakan persiapan-persiapan dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa supaya berjalan dengan tertib, aman, dan lancar;


	Mengumumkan nama-nama dan tanda gambar calon Kepala Desa di papan pengumuman atau di tempat-tempat terbuka dan strategis dalam desa yang bersangkutan yang mudah dibaca atau diketahui selama 7 (tujuh) hari dengan maksud penduduk dapat mengajukan usul, saran dan atau perbaikan serta keberatan;


	Mengesahkan calon Kepala Desa apabila sudah tidak ada usul, saran dan atau perbaikan serta keberatan dari penduduk;




	Mengambil keputusan bila timbul permasalahan dalam proses pemilihan Kepala Desa dengan persetujuan BPD;


	Meneruskan persoalan yang tidak dapat diselesaikan kepada Camat;


	Menyampaikan pemberitahuan kepada pihak keamanan tentang pelaksanaan pemilihan Kepala desa;


	Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa melalui Pemungutan Suara secara Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia;


	Membuat berita acara jalannya Pemilihan dan Berita Acara Penghitungan Suara;


	Melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD dengan     melampirkan seluruh dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;


	Mempersiapkan acara pelantikan Kepala Desa terpilih.



Bagian Ketiga
Panitia Pengawas

Pasal 6

	Susunan keanggotaan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud terdiri dari Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.


	Masa jabatan Panitia Pengawas dalam pemilihan Kepala Desa paling lama selama 5 (lima) bulan terhitung dari masa tahapan persiapan Pemilihan Kepala Desa.



Pasal 7

Tugas, fungsi dan wewenang Panitia Pengawas adalah:

	Memantau jalannya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;


	Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;


	Menerima laporan pelanggaran pemilihan Kepala Desa;


	Menghadiri pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;


	Menginventarisasi segala sesuatu yang terjadi dalam pelaksanaan  pemilihan calon Kepala Desa;


	Memberikan saran dan pendapat kepada Panitia Pemilihan;


	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; dan Melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua BPD;







	Disamping tugas, fungsi dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh BPD, Pemerintah Daerah melalui Camat dapat melakukan pengawasan secara tidak langsung atas pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. 



BAB III
HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Bagian Kesatu
Hak Memilih

Pasal 8

Yang berhak memilih calon Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang harus memenuhi persyaratan :

	Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan dari Kepala Desa bahwa yang bersangkutan tinggal di desa bersangkutan dan terdaftar sebagai pemilih tetap;


	Sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan/atau sudah/pernah kawin;


	Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;


	Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan



	Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.



Bagian Kedua
Hak untuk Dipilih

Pasal 9

Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat;

	Yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk Warga Negara Republik Indonesia yang harus memenuhi persyaratan :


	 Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;


	 Setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;




	 Berpendidikan paling rendah Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah bilamana ijazah belum keluar, tetapi instansi yang berwenang sudah dapat menyatakan lulus, maka ijazah dapat diganti dengan Surat Keterangan Lulus dari Dinas/Sekolah yang berwenang;


	 Terdaftar sebagai penduduk dan berdomisili di desa  yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus terhitung pada tanggal dilaksanakan pemilihan, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku serta dibuktikan dengan surat keterangan domisili;


 Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;

 Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

	 Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh Dokter Pemerintah;


	 Berkelakuan baik dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian;


	 Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;


	 Tidak sedang dicabut hak pillihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;


	 Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 12 (dua belas) tahun atau dua kali masa jabatan;


	 Tidak pernah berstatus sebagai Penjabat Kepala Desa Sementara di desa bersangkutan;


	 Tidak berstatus sebagai anggota panitia pemilihan Kepala  desa;


	 Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Kepala Desa atau Pegawai Negeri / Pegawai Negeri Sipil atau yang dipersamakan dengan itu sesuai Peraturan Pemerintah;


	 Menyerahkan surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Kepala Desa;


	 Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, jabatan struktural dan fungsional selaku PNS, TNI, POLRI maupun sebagai ketua dan atau anggota BPD, anggota DPRD serta pengurus organisasi masyarakat lainnya.









BAB IV
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN BAKAL CALON

Bagian Kesatu
Penjaringan Bakal Calon

Pasal 10

Permohonan untuk menjadi calon Kepala Desa diajukan secara tertulis oleh yang bersangkutan kepada BPD melalui Panitia Pemilihan dan harus dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).


	Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diseleksi oleh Panitia Pemilihan melalui tahap penjaringan dan penyaringan.



Pasal 11 

Penjaringan bakal calon dilakukan oleh Panitia Pemilihan. 

	Penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut persyaratan administrasi. 


	Proses penjaringan yang hanya menghasilkan 1 (satu) orang bakal calon maka penjaringan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 3 (tiga) bulan.


	Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka waktu penjaringan Kepala Desa dapat diperpanjang lagi paling lama 6 (enam) bulan, Bupati menunjuk penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok melaksanakan pemilihan Kepala Desa untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.


	Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) proses pemilihan Kepala Desa dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya.



Bagian Kedua
Penyaringan Bakal Calon

Pasal 12

Penyaringan bakal calon dilakukan setelah melalui tahap penjaringan.

	Penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan.


	Penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyangkut keabsahan persyaratan administrasi.


BAB V
CALON KEPALA DESA DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL, TNI, 
DAN POLRI

Pasal 13

Bakal calon yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), terlebih dahulu mendapat rekomendasi tertulis dari Kepala SKPD yang bersangkutan dan kemudian mengajukan izin tertulis kepada Bupati, izin dari Bupati selambat-lambatnya dikeluarkan oleh Bupati 2 (dua) hari sebelum pendaftaran calon.

	Pegawai Negeri Sipil yang telah ditetapkan oleh BPD menjadi calon Kepala Desa dibebas tugaskan untuk sementara dari jabatan organiknya selama proses pemilihan Kepala Desa.


	Bakal calon dari TNI dan Polri selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), diharuskan pula memenuhi ketentuan dan persyaratan pada kesatuan masing-masing.


	Pegawai Negeri Sipil yang telah ditetapkan atau diangkat sebagai Kepala Desa diberikan gaji dan ketentuan-ketentuan lainnya dan kepadanya diberikan tambahan penghasilan dari Desa yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.


	Pegawai Negeri Sipil yang dipilih atau diangkat menjadi Kepala Desa, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini serta ketentuan-ketentuan yang berlaku.



	Bakal calon dari pengurus Partai Politik selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), telah mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Politik sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan sebelum hari Pendaftaran Calon Kepala Desa, kepengurusan Partai Politik dimaksud dibuktikan dengan Surat Keputusan dari Pengurus Partai Politik tingkat Kecamatan/Kabupaten.



BAB VI
CALON KEPALA DESA DARI
PEMERINTAH DESA DAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu
Calon Kepala Desa dari Pemerintah Desa

Pasal 14

Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya pada periode pertama dapat mencalonkan diri kembali dengan ketentuan menyampaikan surat pengunduran diri kepada Bupati melalui Ketua BPD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

	Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, harus mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatannya kepada Kepala Desa sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari setelah ditetapkannya panitia pemilihan.



Bagian Kedua 
Calon Kepala Desa dari Anggota BPD

Pasal 15

Ketua/Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, harus mengajukan permohonan nonaktif kepada Bupati.

	Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (1) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan panitia pemilihan.


	Ketua/Anggota BPD yang tidak terpilih menjadi Kepala Desa dan belum berakhir masa jabatannya diaktifkan kembali sebagai ketua/anggota BPD.


	Bilamana Ketua BPD mencalonkan diri, kekosongan Ketua BPD selama proses pemilihan dirangkap oleh Wakil Ketua BPD.
	Bila Ketua BPD terpilih menjadi Kepala Desa, maka Ketua BPD dipilih kembali oleh Anggota BPD melalui Rapat pleno BPD.


	Untuk menggantikan anggota BPD yang terpilih menjadi Kepala Desa, maka pengganti anggota BPD dipilih dari Dusun asal anggota BPD yang terpilih dengan mekanisme pemilihan. 



BAB VII
CALON YANG BERHAK DIPILIH

Pasal 16

Bakal calon yang lulus pada tahap penyaringan dan telah ditetapkan oleh BPD sebagai calon Kepala Desa, berhak untuk dipilih.

	Penyaringan bakal calon menghasilkan paling sedikit 2 (dua)  orang calon Kepala Desa.


	Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi atas keabsahan administrasi.


	Calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan oleh BPD, apabila mengundurkan diri dengan membuat pernyataan tertulis yang ditujukan kepada panitia pemilih dan BPD dan tidak boleh mencalonkan diri kembali selama 1 (satu) periode berikutnya.


	Panitia Pemilihan mengumumkan nama-nama calon tetap Kepala Desa di tempat terbuka dan/atau strategis.






BAB VIII
SOSIALISASI DAN KAMPANYE

Pasal 17

Sebelum penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pemilihan, proses pemilihan dan tata cara pemilihan.


Pasal 18

Calon Kepala Desa dan/atau tim dan juru kampanye dapat mengkampanyekan visi, misi dan program kerja Pemerintahan Desa secara langsung kepada anggota BPD dan masyarakat desa yang bersangkutan.

	Tim dan juru kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) harus didaftarkan kepada Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum jadwal waktu kampanye.


	Kegiatan kampanye dilakukan oleh calon selama 7 (tujuh) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.


	Penyampaian materi kampanye dilakukan secara sopan, tertib dan bersifat edukatif serta tidak profokatif.


	Dilarang melakukan kampanye di tempat-tempat:

	sarana ibadah;
	sarana milik pemerintah; atau
	sarana pendidikan.



Pasal 19

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat dilakukan dengan cara-cara :

	Dialogis dan monologis;


	Penyebaran materi kampanye;


	Pemasangan tanda gambar calon Kepala Desa; dan/atau


	Kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 20

Tempat pelaksanaan, waktu dan sistem kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.






BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 21

Tempat pemungutan suara harus dilengkapi dengan:

	Papan tulis yang memuat nama–nama calon yang berhak dipilih, disertai dengan tanda gambar calon yang dipilih;


	Surat suara yang tanda gambar calon yang berhak dipilih di bagian bawah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah;


	Sebuah kotak suara atau lebih berikut kuncinya.


	Tata cara pemungutan suara:


	Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilih membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menguncinya kembali;


	Setiap yang mempunyai hak memilih hanya mempunyai 1 (satu) suara dan tidak dapat diwakilkan atau mewakili dengan alasan apapun;


	Pemilih yang hadir diberikan selembar surat suara oleh Panitia Pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir;


	Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti, apakah surat suara dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak;


	Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan;


	    Pemilih yang keliru memilih surat suara, dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada Panitia Pemilihan;


	Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara di dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.










Bagian Kedua
Saksi -Saksi

Pasal 22

Pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara diminta setiap calon harus mengusulkan secara tertulis nama-nama saksi kepada Panitia Pemilih paling lama 5 (lima) hari sebelum hari pemilihan.

	Jumlah saksi yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS).


	Penunjukan saksi disampaikan oleh calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan dengan dilampiri surat mandat.



Bagian Ketiga
Pemungutan Dan Penghitungan Surat Suara

Pasal 23

Pemungutan suara diselenggarakan secara serentak di tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara.

	Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.


	Pemilihan dilaksanakan di dalam wilayah desa yang bersangkutan.


	Hari, tanggal, dan tempat pelaksanaan pemungutan suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dan diumumkan kepada masyarakat.


	Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 13.00 WIB.



Pasal 24

Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih oleh BPD.

	Dalam hal 2 (dua) orang atau lebih calon Kepala Desa memperoleh jumlah suara terbanyak yang sama, harus diadakan pemilihan ulang. 


	Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Penghitungan Suara.


	Apabila perolehan suara masih tetap sama harus dilakukan pemilihan ulang kedua paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Penghitungan Suara.




	Pemilihan ulang dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.


	Dalam hal pemilihan ulang kedua masih terdapat suara yang sama, maka keputusannya diserahkan kepada BPD. 



Pasal 25

Pemilihan calon Kepala Desa dilakukan dengan memilih salah satu tanda gambar calon di dalam bilik suara yang sudah dipersiapkan oleh panitia.

	Pemilih yang berhalangan hadir, tidak dapat mewakilkan hak suaranya kepada orang lain.


	Apabila ada Pemilih yang berhalangan karena sakit, jompo, buta, sehingga tidak dapat hadir di tempat yang telah ditentukan Panitia dan Saksi masing-masing calon dapat mendatangi pemilih dimaksud untuk menggunakan hak pilihnya.  



Pasal 26

Surat suara dinyatakan tidak sah jika:

	tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;


	tidak menggunakan sarana pencoblosan yang sudah ditetapkan;


	tidak terdapat tanda tangan ketua Panitia Pemilihan pada kartu suara;


	memuat tanda atau kode dan/atau tulisan  yang menunjukan identitas tertentu atau tanda-tanda lain yang sejenis;


	memilih lebih dari satu tanda gambar; atau


	memilih di luar kolom tanda gambar yang disediakan.



Pasal 27

Penghitungan surat suara dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

	Penghitungan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihkan ke tempat lain apabila situasi dan kondisi keamanan tidak memungkinkan setelah Panitia Pemilihan berkoordinasi dengan BPD.


	Penghitungan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sekurang-kurangnya dihadiri oleh Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa atau saksi yang ditunjuk oleh calon.


	Setelah pemungutan suara selesai, Ketua Panitia Pemilihan pada hari dan tanggal itu juga menandatangani Berita Acara jalannya pemungutan suara bersama-sama calon Kepala Desa dan para saksi.



	Membuka kotak suara dan menghitung jumlah suara yang masuk setelah diteliti bersama-sama dengan Panitia Pemilihan, serta Calon Kepala Desa atau saksi yang ditunjuk oleh calon.


	Alasan – alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diumumkan kepada pemilih pada saat itu juga.



Pasal 28

Dalam hal jumlah surat suara melebihi jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, Panitia Pemilihan membatalkan dan melakukan pemilihan ulang di TPS yang bersangkutan.

	Paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, Panitia Pemilihan menetapkan jadwal pemungutan suara ulang.


	Pemungutan suara ulang paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembatalan.



BAB X
PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 29

Calon Kepala Desa berhak untuk menyampaikan keberatan terhadap proses pelaksanaan pemilihan kepada BPD disertai bukti-bukti paling lama 2 x 24 jam setelah ditandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Surat Suara.

	BPD menetapkan keputusan terhadap keberatan dari calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya pengajuan keberatan.


	Apabila selama batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) calon Kepala Desa tidak mengajukan keberatan, BPD menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih.


	Apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat pelanggaran maka dilaksanakan Pemilihan ulang pada TPS yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dibuktikan adanya pelanggaran.



BAB XI
PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

Pasal 30

Panitia Pemilihan menyampaikan Berita Acara Hasil Penghitungan suara yang ditandatangani oleh calon Kepala Desa atau saksi kepada BPD.




	Dalam hal calon atau saksi calon tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Berita Acara Perhitungan suara tetap dinyatakan sah.


	Paling lama 2 (dua) hari setelah penandatanganan Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan menyampaikan laporan lengkap pelaksanaan pemilihan kepada BPD dengan tembusan kepada Bupati melalui Camat.



Pasal 31

Paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima Berita Acara Penghitungan Suara, BPD menyelenggarakan Rapat Paripurna Khusus untuk menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih.


BAB XII
PENGESAHAN DAN PELANTIKAN

Pasal 32

BPD mengusulkan pengangkatan calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih.

	Usul BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Keputusan BPD tentang Calon Kepala Desa Terpilih, beserta dokumen-dokumen lainnya.


	Bupati menetapkan Keputusan tentang pengangkatan Kepala Desa paling lambat 15 (lima belas) hari sejak menerima usulan BPD.



Pasal 33

Kepala Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Bupati, dilantik dan diambil sumpah/janjinya oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal penetapan.


Pasal 34

Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah / janji di hadapan Bupati / pejabat yang ditunjuk untuk itu, para anggota BPD dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah desa yang bersangkutan dan/atau di hadapan 2 (dua) orang saksi.






	Susunan kata-kata sumpah / janji Kepala Desa adalah sebagai berikut :


“Demi Allah / Allah / Sang Hyang Adhy Budha / Om Atah Paramawisesa / Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah/ menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh 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 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

	Setelah pengangkatan sumpah / janji, Kepala Desa yang bersangkutan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sudah melaksanakan serah terima jabatan. 



BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 35

Biaya penyelenggaran pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

Calon Kepala desa yang mengundurkan diri sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 16 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).


	Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 









BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal    Desember 2011
                         
   	BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

    

T. MUKHTARUDDIN

Diundangkan di Tarempa 
pada tanggal    Desember 2011          
       
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,
	


RADJA TJELAK NUR DJALAL




LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2011   NOMOR        


















PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR     TAHUN 2011
TENTANG 
PEMILIHAN KEPALA DESA


I.   UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa membawa konsekuensi pada perubahan format dan sistem Pemerintahan Desa yang harus ditindaklanjuti dengan perubahan seluruh perangkat Peraturan Daerah yang mengatur tentang Desa.
Salah satu Peraturan Daerah tentang desa adalah Pemilihan Kepala Desa. Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diatas perlu memperhatikan perkembangan sosial masyarakat desa yang semakin kritis, terbuka dan demokratis guna memberikan ruang terhadap berbagai tuntutan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan tidak terkecuali terhadap perubahan / penggantian kepemimpinan di tingkat desa.
Terhadap perubahan / penggantian pucuk pimpinan di tingkat desa diharapkan akan dapat mengambil peran strategis dalam rangka pengembangan demokrasi, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan yang serasi antara Pemerintah Daerah dan Desa serta antar desa.
Oleh karena itu, diperlukan figur Kepala Desa yang mampu mengembangkan inovasi, berwawasan kedepan, dan siap melakukan perubahan yang lebih baik.
Sejalan dengan pengembangan sarana demokrasi kedaulatan rakyat Kepala Desa dipilih langsung oleh rakyat di desa yang bersangkutan yang dilaksanakan secara demokratis, berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia , jujur dan adil melalui pemungutan suara.
Proses pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui beberapa tahapan dimulai dari masa persiapan (pembentukan kepanitiaan), penjaringan dan penyaringan, sosialisasi dan kampanye, pemungutan suara dan penghitungan suara, sampai penetapan calon Kepala Desa terpilih.
Selain itu diberikan ruang terhadap pengajuan keberatan calon Kepala Desa, pemberhentian sementara, dan pemberhentian Kepala Desa serta pengangkatan Penjabat Kepala Desa.
Oleh karena hal-hal tersebut diatas merupakan satu kesatuan maka diatur sekaligus dalam Peraturan Daerah ini. 



II.  PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
	Cukup jelas.

Pasal 4
	Cukup jelas.
	Huruf j : 

Pasal 5
	Cukup jelas.

Pasal 6
	Huruf a
	Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Hurus d
Cukup jelas
Huruf e 
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
	
Pasal 7
	Huruf a
	Surat Keterangan Domisili adalah surat keterangan tinggal tetap yang dibuat oleh Kepala Desa bersangkutan dan disahkan oleh camat setempat.
	Huruf b 
		Cukup jelas.
	Huruf c
		Cukup jelas.
	Huruf d
		Cukup jelas.
	Huruf e
		Cukup jelas.


Pasal 8
	Ayat (1)
		Cukup jelas.
 	Ayat (2)
		Huruf a
		Cukup jelas.
	Huruf b
          		Cukup jelas.
	Huruf c
Yang dimaksud dengan berpendidikan sederajat  adalah lembaga pendidikan yang diakui atau disetarakan berdasarkan ketentuan pemerintah seperti Madrasah Tsanawiyah, Kelompok Belajar Paket B, Sekolah Teknik Kejuruan, Sekolah Menengah Ekonomi Pertama, Sekolah Guru Biasa (SGB).
	Huruf d
          		Cukup jelas.

	Huruf e
          		Cukup jelas.
	Huruf f
          		Cukup jelas.
	Huruf g
          		Cukup jelas.
	Huruf h
          		Cukup jelas.
	Huruf i
          		Cukup jelas.
	Huruf j
          		Cukup jelas.
	Huruf k
          		Cukup jelas.
	Huruf l
Yang dimaksud dengan 2 (dua) kali masa jabatan adalah 2 (dua) kali masa jabatan sebagai Kepala Desa definitif.
	Huruf m
         		Cukup jelas.
	Huruf n
		Cukup jelas.
	Huruf o
		Cukup jelas.
	Huruf p
		Cukup jelas.
	Huruf q
		Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3) 
Huruf a
Cukup jelas.
	Huruf b
Penyaringan yang menyangkut kemampuan akademis dilaksankan melalui ujian tes tertulis yaitu menyangkut materi tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, pengetahuan umum, kebijakan pemerintah, otonomi daerah dan otonomi desa. 
Pasal 12
 	Cukup jelas.

Pasal 13
 	Cukup jelas. 

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Denda Rp. 5.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dimaksud pada pasal 16 ayat (4) dapat dikurangi berdasarkan kesepakatan bersama antara Panitia, BPD dan Calon Kepala Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.


Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
	Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang berhak mengikuti pemilihan ulang adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama, sedangkan calon lainnya dinyatakan gugur.
Ayat  (3)
	Cukup jelas.
Ayat (4) 
	Cukup jelas.
Ayat (5)
	Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.





Pasal 32
Ayat (1)
	Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan dokumen lainnya adalah berkas-berkas kelengkapan calon terpilih seperti tercantum dalam Pasal 8 ayat (2), Berita Acara Pemungutan Suara, dan Berita Acara Perhitungan Suara.
Ayat (3)
	Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan sebab atau alasan lain dalam ketentuan ini adalah apabila ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan adanya kecurangan berupa adanya pemilih dibawah umur, pemilih berasal dari luar desa yang bersangkutan, terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap maupun tambahan, terdapat pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, terbukti adanya kartu suara yang tidak ditanda tangani oleh Panitia.
Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.
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