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Menimbang :

Mengingat : 1.

BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

PIDRATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR 3 TAHUN 2OI5

TENTANG

PEMILIHAN PERBEKEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

bahtwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1)

Fleraturan Menteri Dalam Negeri Nomor II2 Tahun 2OI4

tentang Pemilihan Kepala Desa perlu ditetapkan dengan

Peraturan Daerah tentang Pemilihan Perbekel;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945:

Llntlang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Penrbentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah

Dae:rah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1958 Nompr I22, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1655);

Llnclang-Undang Nomor 12 Tahun 20lI tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Irrdonesia Tahun 2OII Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negarra Republik Indonesia Nomor 523a);

Unclang-Undang Nomor 6 Tahun 20I4 tentang Desa

(l,ernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 7,

Tanrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5a95);

Undang-Undang 
. 
Nomor 23 Tahun 2OI4 Tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

r)

4.



l{crrnor 23 Tahun 20I4 tentang Pemerintahan Daerah

(Letnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI5 Nomor 58,

TamLiahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

s67e);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OI4 tentang

F'elaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

f)esa (Lembaran Negara Republik Indonesia 'lahun 2OI4

I\lornor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

i\lornclr 5539) ;

7. Perilturan Menteri Dalam Negeri Nomor II2 Tahun 2OI4

tr:n1-ang Pemilihan Perbekel(Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2OI4 Nomor 2092);

8,. X.eputusan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2OO4 tentang

Pengembalian Peristilahan Sebutan Kepala Desa, Dusun dan

X.epala Dusun;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PER\A/AKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

dan

BUPAfI BULELENG

MEMUTUSKAN :

MenetapKan: PBRATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN PERBEKEL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PeraturiLn Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah l(abupaten Buleleng.

2, Pemerintah Dgrerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.

4, camat adala.h Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja
Kecamatan.

Desa adalarh desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya
disebut Detra, aclalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-
batas wilayah yir.ng berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahiln, l<epentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masayaraktrl, hak asal usul, danf atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalarn sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.



6. Pemerintalt Dresa adalah Perbekel dibantu Perangkat Desa sebagai unsur
penyelengllara Pemerintahan Desa.

7. Badan Pet'musl'awaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah

lembaga yatlg melaksankan fungsi pemerintah yang anggotanya

merupakarr wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah

dan ditetalrkan riecara demokratis.

8. Musyawanth Dt:sa adalah Musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD

khusus unt.ull pemilihan perbekel antar waktu.

9. Pemilihan Perbekel adalah Pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam

rangka mcrnilil-r Perbekel yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia,
ju.lur dan rrdil,

10. Perbekel zrdal.ah. Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang

tugas dan kev'rajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan

melaksanakiln tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

11. Panitia Pernilihan Perbekel Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia

Pemilihan Perbekel Kabupaten edalah Panitia yang dibentuk Bupati pada

tingkat Kaltupat,:n dalam mendukung Pelaksanaan Pemilihan Perbekel.

12. Panitia Pernilihan Perbekel Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia

Pemilihan Adarlah Panitia yang dibentuk oleh BpD untuk
menyelengllarakan proses Pemilihan Perbekel;

13. Calon Perbekr:l adalah bakal calon Perbekel yang telah ditetapkan oleh

Panitia Penrilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Perbekel.

14. Calon Pertrekr:l terpilih adalah Calon Perbekel yang memperoleh suara

terbanyak clalarn pelaksanaan pemilihan perbekel.

15. Penjabat Perbekel adalah seorang Penjabat yang diangkat oleh Pejabat

yang berwt:nang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta
kewajiban l)erbelcel dalam kurun waktu tertentu.

16' Pemilih adalah l)enduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi
persyaratatr untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Perbekel.

17. Daftar Penrilih tiementara yang selanjutnya disebut DPS adalah Daftar
pemilih yar)g dis;usun berdasarkan Data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan
Umum telakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas
kebenaranrrya serta ditambah dengan Pemilih baru.

18. Daftar Pemilih tambahan adalah Daftar pemilih yang disusun berdasarkan

usulan dari prenrilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam
daftar Pemilih sementara.



19. Daftar Pemilih 'l'etap yang selanjutnya disebut DPT adalah Daftra Pemilih
yang telr,rh ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan

identitas Pernilih dan jumlah Peinilih dalam Pemilihan Perbekel.

20. Kampan]'e adillah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Perbekel

untuk meyal<inkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.

21, Tempat l)enrungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat

dilaksana kann'y'a pemungutan suara.

BAB II
AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas dan Tu.juan cliterapkannya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka

mewujudkan pernerintahan desa dalam melaksanakan proses pemilihan

perbekel bail< derri proses penqalonan, pemilihan, penetapan maupun

pelantikan perbe,kel;

BAB III
JENIS PEMILIHAN PERBEKEL

Pasal 3

Jenis Pemiliha.n Perbekel meliputi :

a. Pemilihan Perbekel serentak;

b. Pemilihan Perbekel antar waktu.

Pasal 4

Pemilihan Per"bekel serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a

meliputi i

a. Pemilihan F'erbekel satu kali;

b. Pemilihan Perbekel bergelombang.

Pasal 5

Pemilihan Per belcel satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a

dilakukan hanyaL satu kali pada hari yang sama bagi seluruh Desa dalam

wilayah Kabul:atr:n,

Pasal 6

(1) Pemilihan Perberkel secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 huruf b <lilakukan dengan mempertimbangkan :

a. Pengelornpokan waktu berakhirnya masa jabatan Perbekel di wilayah

Kabupal en;

b. Kemamlluan keuangan daerah; dan/atau



c' Keterseriiaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan
sebagal penjilbat perbekel,

(2) Pemilihan Perbe:kel secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayar
(1) dilaksanal<ertr paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam)
tahun.

(3) Pemilihan perbr:kel bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan de'gern interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

BAB IV
PEI,AKSANAAN PEMILIHAN PERBEKEL StrRENTAK

Pasal 7
(1) Pemilihan perbekel dilaksanakan melalui tahapan :

a. persiaprrn;

b. pencalonarr;

c. pemun€lrrtern Suara; dan

d. penetapan.

(2) Pemilihan Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
secara Denrokrar.is berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasi, jujur,
dan adil.

(3) Penetapan pelal:sanaan Pemilihan Perbekel serentak ditetapkan dengan
Keputusan 13upati.

BAB V

PEMILIHAN PERBEKEL ANTAR WAKTU

MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 8

Pemilihan Perlrekr:l llntar waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b
dilakukan dalam htll sisa masa jabatan Perbekel yang berhenti lebih dari 1

(satu) tahun.

Pasal 9

(1) Dalam hal Perbekel berhenti dan sisa masa jabatan perbekel lebih dari 1

(satu) tahurt, dipitih Perbekel antar waktu melalui Musyawarah Desa.
(2) Bupati mengan{;kat Pegawai Negeri Sipil dari pemerinrah Daerah

Kabupaten sebagili penjabat perbekel.

(3) Penjabat Pt,'rbr:kerl sebagaimana dimaksud
rugas, we\rllenang, kewajiban, dan hak
ditetapkann i/a pr:r-bekel.

pada ayat (2) melaksanakan

Perbekel sampai dengan



Pasal 10

'Musyawarah Desil yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan
pemilihan Per:tlekel antar waktu dilaksanakan paling lerma dalam jangka
waktu 6 (enarn) bulan terhitung sejak Perbekel diberhentikan dengan
mekanisme s(:bagai berikut:

a sebelum Penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang
meliputi:

1. pembentu.kan panitia pemilihan Perbekel antarwaktu oleh Badan
Permusyerwaratan Desa paling lama dalam jangka waktu lS (lima
belas) ll.ri t,::rhitung sejak perbekel diberhentikan;

2. pengajttetn l:iaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia
pemililran kepada penjabat Perbekel paling lambat dalam jangka waktu
30 (tiga p*iuh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;

3. pembet'ietn persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat perbekel paling
lama d'irlani.iangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan
oleh par nitia pemilihan;

4. pengunlurnan dan pendaftaran bakal calon perbekel oleh panitia
pemilihan da-lam jangka waktu i5 (lima belas) Hari;

5' penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh
panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan

6 ' penetaPan calon Perbekel antarwaktu oleh panitia pemilihan paling
sedikit 2 (dua) orang calo' dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang
diminterkan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai
calon ya-ng br:rhak dipilih dalam musyawarah Desa.

Badan PertnusyeLwaratan Desa menyelenggarakan musya\ /arah Desa yangb.

meliputi kegiatan:

1. penyelengg,arrr.an musyawarah

Permusl,a.wa_r-atan Desa yang

dilakukern ole:h panitia pemilihan;

penges:rhzrn t:alon Perbekel yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa
melalui nlus);'awarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
pelaksanaztn pemilihan calon Perbekel oleh panitia pemilihan melalui
mekanisme rnusyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara
yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;

pelaporrtn harsil pemilihan calon Perbekel oleh panitia pemilihan kepada
musya\A,arerh Desa;

Desa dipimpin oleh Ketua Badan

teknis pelaksanaan pemilihannya

2.

3.

4.



pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
pelaporan hasil pemilihan perbekel melalui musyawarah Desa kepada
Badan Pernrusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari
setelatr mus'Fawarah Desa mengesahkan calon Perbekel terpilih;

7. pelapolan cetlon Perbekel terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua
Badan Perrnusyawaratan Desa kepada bupati paling lambat 7 (tujuh)
Hari set.elah menerima laporan dari panitia perhilihan;

8. penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon
Perbekel terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya
laporan driri Badan permusyawaratan Desa; dan

9 ' pelantilcan Perbekel oleh Bupati paling lama 3O (tiga puluh) Hari sejak
diterbit lcar"r keputusan pengesahan pengangkatan calon perbekel

terpilih d13flBan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan
peratur ii.n pe,rundang-undangan.

BAB VI

T'IINYELENGGARA PEMILIHAN PERBEKEL

Pasal 1 1

Penyelenggara Pemilihan Perbekel terdiri dari Panitia Pemilihan perbekel dan
Panitia Pemililran Pr:rbekel Kabupaten.

Pasal 12

(1) Pemberitahuan badan permusyawaratan desa kepada perbekel tentang
akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir
masa jabatan.

(2) Pembentukan Panitia Pemilihan Perbekel oleh BpD ditetapkan dalam
jangka wakl.u 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.

(3) Panitia Pemilihan. Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas
unsur Peratrgk.at Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyeirakat
Desa yang bersriltr"t mandiri dan tidak memihak.

(4) Panitia pemiliharr sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Keputusan BPD ,lan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati
melaui Camat.

Pasal 13

(1) Perencanaarr bial'a Pemilihan diajukan oleh Panitia kepada Bupati melalui
Camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah
terbentukn)/a pan itia pemilihan.

5.

6.



(2) Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga
puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 14

Panitia Pemililran P:rbekel mempunyai tugas dan wewenang meliputi :

a' merencana kiltt, rnengkordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua
tahapan pe'laksanaan pemilihan;

b. merencanakart tlan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui
camat;

c. melakukan pandaftaran dan pengtapan pemilih;
d. mengadakerrr penjaringan dan penyaringan bakal calon;
e. menetapkan cia.lcrn yang telah memenuhi persyararan;
f. menetapkan tata cara pemilihan;
g. menetapkan t:rta cara pelaksanaan kampanye;

h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan, dan tempat
pemungutan suara;

i. melaksanal,:an pcmungutan suara;
j. menetapkatr hasiil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan

hasil pemilihan;

k. menetapkarr citlon perbekel terpilih; dan

l. melakukan evzrluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 15

(1) Bupati memtrentuk panitia pemilihan Perbekel Kabupaten dengan
Keputusan tsupati.

(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada
Bupati.

Pasal 16

Panitia Pemilihan Perbekel Kabupaten mempunyai tugas dan wewenang
meliputi :

a. merencana\.an, nrengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan
pelaksanaarr pr:milihan tingkat kabupaten;

b. melakukan birnbingan teknis pelaksanaan pemilihan perbekel terhadap
panitia pemilihan perbekel tingkat desa;

c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
d. memfasilitarii pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta

perlengkapan Flenlilihan lainnya;



e. menyampaikan l;urat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan

lainnya keSiada pranitia pemilihan;

f . memfasiiitasi p3nyelesaian permasalahan pemilihan Perbekel tingkat

kabupaten;

g. melakukan evilluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan

h. melaksanallan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan

keputusan Bup;r[i.

BAB VII

F'IDNDAF"IARAN DAN PENETAPAN PEMILIH

Pasal 17

(1) Pemilih yang n:rerlggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.

(2) Pemilih sebagerirnana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :

a. Pendudr rk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Perbekel

sudah trerutmur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah menikah

ditetapkrln sel:agai pemilih.

b. Nyata-n1'a[a [jdak sedang terganggu jiwalingatannya

c. Tidak st:dang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan

yang teli,th lnemperoleh kekuatan hukum tetap; dan

d. Berdomjsili d.i desa sekurang-kurangnya 6 (e nam) bulan sebelum

disahkarrnya claftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu
Tanda Pr:nducluk atau surat keterangan penduduk.

(3) Pemilih yarlg telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi
memenuhi s!;a"rat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat
menggunakan hak memilih.

Pasal 18

Pemilih yang lelah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam
pasal 17 ayat (1), dil.rerikan tanda bukti pendaftaran.

Pasal 19

(1) Daftar pemitih clirnutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
(2) Pemutakhiran sel:agaimana dimaksud pada ayat (i), dilakukan karena :

a. MemenuLLi sytrrat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal
pemunglttall suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun:

b. Belum bt:rumttr 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah:
I c. Teiah menirrggal dunia:

d. Pindah domisili ke desa lain: atau

e. Belum tercla.fterr.



(3) Berdasarkeln daltar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia
pemilihan rnerlyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 2O

(1) Daftar pemilih s,3mentara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3),

diumumkatr c,leh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau
masyarakai. .

(2) Jangka walltu pc:ngumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3

(tiga) hari.

Pasal 21

(1) Dalam jangka vraktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayar (2),

pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai
penulisan rrarrra dan latau identitas lainnya.

(2) Selain usul 1re:rbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih arau
anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :

a. pemilih _yang l.erdaftar sudah meninggal dunia;
b. pemilih r;r-rdah tidak berdomisili di Desa tersebut;

c. pemilih -yang r;udah nikah di bawah umur l7 tahun; atau
d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat

sebagai lrenrilih.
(3) Apabila usttl perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan
daftar pemilih sernentara.

Pasal 22

(1) Pemilih yalrg belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada panitia

Pemilihan nrelzrlui Banjar Dinas.

(2) Pemilih selragrairnana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih
tambahan.

(3) Pencatatan daLa pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 23

(1) Pemilih tambaharl yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud dalam pasal

22 ayat (2), cliberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih.
(2) Tanda bukti t,3rclaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (l), ditukarkan

dengan karlu pernilih setelah daftar pemilih tetap disahkan oleh panitia

Pemilihan.



Pasal 24
(1) Daftar penrilih tambahan diumumkan oleh Panitia pemilihan pada rempat-

tempat yang rnudah dijangkau oleh masyarakat.
(2) Jangka u'aktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana

dimaksud pacla ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak
berakhirnya janl;ka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 25

Panitia pemilihan rnenetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara
yang sudah clipe:rbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih
tetap.

Pasal 26

(1) Daftar penrilitr t,3tap sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, diumumkan
ditempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.

(2) Jangka wa ktu pe ngumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya
jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 27

Untuk keperh.ran p(:mungutan suara di TPS panitia menyusun salinan daftar
pemilih tetap rrntuk TpS.

Pasal 28

Rekapitulasi jtrrnlalL pemilih terdaftar digunakan sebagai bahan penyusunan
kebutuhan surat Suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasai 29

(1) Setelah dalta.r trremilih tetap diumumkan Panitia melakukan pengisian
Kartu Pemilih untuk setiap pemilih yang namanya rercantum dalam daftar
pemilih tetap.

(2) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nomor pemilih,
nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat
pemilih.

(3) Kartu Pemilih sel>agaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2J, diisi oleh
Panitia berdaserrkan daftar pemilih tetap.

(4) Pengadaan KartlL Pemilih dilaksanakan oleh Panitia pemiiihan perbekel

Kabupaten.



Pasal 30

(1) Panitia deng;rn dibantu oleh Kelian Banjar Dinas mendatangi tempar
kediaman I)enrilih, untuk menyerahkan Kartu pemilih.

(2) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pemilih
dalam menrberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.

(3) Penyerahart Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
sudah seleseri se:lambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal
pemungut€l11 sua.ra.

Pasal 3l

Daftar pemililL tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan perbekel

tidak dapat tliubah, kecuali ada Pemilih yang meninggal Dunia, panitia
Pemilihan membubuhkan cacatan dalam Daftar Pemilih tetap pada kolom
keterangan "rneninggal dunia,,.

BAB VIII

KETENTUAN CALON DARI PERBEKEL

ATAU PERANGKAT

Pasal 32

(1) Perbekel yarng akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan
sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon
terpilih.

(2) Selama ma,,ia,::u[i sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perbekel dilarang
menggunakein fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon
Perbekel.

(3) Dalam hal Perbekel cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris
Desa melaksanal.:an tugas dan kewajiban perbekel.

Pasal 33

(1) Perangkat t)esi:r ]'ang mencalokan diri dalam pemilihan perbekel diberi cuti
terhitung stiak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon perbekel

sampai dengan sc:lesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
(2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dirangkap oleh

Perangkat Deszr lerinnya yang ditetapkan dengan Keputusan perbekel.



BAB IX

CALON PERBEKEL DARI PNS

Pasal 34

(1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalokan diri dalam pemilihan Perbekel harus

mendapatkan ijin tertulis dari pejabat Pembina Kepegawaian.

(2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terpilih dalt clia.ngkat menjadi Perbekel, yang bersangkutan dibebaskan

sementara <lari Jabatannya selama menjadi Perbekel tanpa kehilangan hak

sebagai Pegeiw,ai Negeri Sipil.

(3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perbekel

sebagaimarra dirnaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan

Perbekel dan prenghasilan lainnya yang sah.

BAB X

PEN DAI]*IARAN CALON, PENELITIAN CALON, PENETAPAN

DAN PENGUMUMAN CALON

Pasal 35

frengumuman datr 1>endaftaran bakal caion dalam jangka waktu 9 (sembilan)

hari kerja.

Pasal 36

Calon perbekel r,verjilt memenuhi persyaratan :

a. Warga nega rzr Republik lndonesia;

b Bertaqwa kr:pada tuhan yang maha esa;

c. Memegang teg;uh dan mengam.alkan pancasila, melaksanakan undang-
undang clilserr negara republik indonesia tahun 1945, serta

mempertahtrnkarL dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik
indonesia dan bineka tunggal ika;

d. Berpendidik.an g:raling rendah tamat sekolah menengah pertama atau
sederajat;

€: Berusia paling re;ndah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f. Bersedia dir:alonli:an menjadi perbekel;

gi Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling
kurang 1 (seLtu) terhun sebelum pendaftaran;

h. Tidak sedang nrenjalani hukuman pidana penjara;



J

. Tidak penrah clijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah merr:rpunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang cliancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara

dan mengttmrlrrrkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang

bersangkut.an pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan
berulang-ulang;

. Tidak sedang dic:abut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang

telah meml)unya.i kekuatan hukum tetap;

k. Berbadat s,:ha.t; clan

I Tidak pern,rh sel>agai Perbekel selama 3 (tiga) kali masa jabatan;

Pasal 37

(1) Penelitian kt:lengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta
penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua
puluh) harj kerja.

(2) Penetapan calotr Perbekel paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5
(lima) oranf,{ carlon.

Pasal 38

(1) Panitia penrililtan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon
meliputi perrelititrn kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.

(2) Penelitian l<elenggkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana
dimaksud lradi:t ayat (1), disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang
yang dilengkatrii clengan surat keterangan dari yang berwenang.

(3) Panitia penritrihsrn mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud
pada ayat (l), J<epada masyarakat untuk memperoleh masukan.

(4) Masukan ntas'yat'akat sebagimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses
dan ditindaklanjuti panitia pemilihan perbekel.

Pasal 39
(1) Dalam hal r.:alon yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua) orang, panitia

Pemilihan nrenlporpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
(2) Dalam hal ceilon yang memenufi syarat tetap kurang dari 2 (dua) orang,

setelah perpanjaLrg waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bupati clapat menunda pelaksanaan pemilihan Perbekel sampai dengan
waktu yang akan ditetapkan oleh Bupati.



(3) Apabila dalarn waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (l) masa jabatan
Perebekel beral<hir, Bupati mengangkat penjabat perbekel dari pegawai

Negeri Sipil di li:ngkungan pemerintah Kabuparen Buleleng.
(4) Dalam hal cal'f,n yang memenuhi syarat lebih dari S (lima), panitia

melakukarr seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman
bekerja di lernbaga pemerintahan, tingkat Pendidikan, Usia termuda dan
persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.

Pasal 40

(1) Bakal cakrn Pt:rbekel yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalanr Pasal 36 ditetapkan sebagai calon Perbekel oleh panitia
Pemilihan Perbekel.

(2) Calon Perl,ekel rraflB telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diumumkan kepada masyarakat Desa ditempat umum sesuai dengan
kondisi sosiierl btrdaya masyarakat Desa.

Pasal 41

(1) Penetapan calon. perbekel disertai dengan penentuan nomor urut melalui
undian sec;a.ra terbuka oleh panitia.

(2) Undian nornor Lrrut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh
para calon.

(3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar
calon dan clituangkan dalam Berita Acara penetapan calon perbekel.

(4) Panitia per nilihan mengumumkan melalui media masa dan latau papan
pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7
(tujuh) hari se_iali: ranggal ditetapkan.

(5) Pengumuman st:bagaimana dimaksud pada ayat (4) bersiafat final dan
mengikat.

BAB XI

KAMPANYE

Pasal 42

(1) Calon perbr:kel clapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial
budaya masyarallat Desa.

(2) Pelaksanaatr kanrpanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka
waktu 3 (tiga) I{a:ri sebelum dimulainya masa renang.

(3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip
jujur, terbulca, di;llogis serta bertanggung jawab.



(4) calon Perbekel dari Pegawai Negeri Sipil yang melakukan kampanye harus
mendapat ijin c'ti dari pejabat pembina Kepegawaian.

Pasal 43
(1) Kampanye seballaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) memuat visi dan

misi bila terpilih sebagai perbeke.l.

(2) Visi sebagLLimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin
diwujudka* daleLm jangka masa jabatan perbekel.

(3) Misi sebatr4airnana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan
dilaksanakan da.lam rangka mewujudkan visi.

Pasal 44

Kampanye selragairnana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dapat dilaksanakan
melalui :

a. Pertemuan ter.batas:

b. Tatap muka;

c. Dialog;

d. Penyebarar r bahan kampanye kepada umum;
e. Pemasangern ala.t peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang

ditentukan oleh panitia pemilihan; dan

f. Kegiatan laln vang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

(1) Pelaksana l(zrrnpanye dilarang:

a. Memperlroalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang
Dasar l"legitt'rt Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara
Kesatuan Republik Indonesia;.

b' Melakulir,rn kr:giatan yang membahayakan keutuhan Negara kesatuan
Republik Indonesia;

c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/ atau calon
yang lairr;

d. Menghasut dan mengadu-domba perseorangan arau masyarakat;
e. Menggarrggu ketertiban umum;
f. Mengant:arrL untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan

penggunaeln kekerasan kepada seseorang,sekelompok anggota
masyarakat, dan I atau Calon yang lain;

g. Merusak dan ,l atau menghilangkan alat peraga Kampanye calon;
h. Menggunakan fasilitas perirerintah, tempat ibadah, dan tempat

pendidikan;



i' Membawa atau menggunakan gambar dan f atau atribut calon lain
selain clari gambar dan/ atau.atribut calon yang bersangkutan; dan

j' Menjaniikurn atau memberi uang atau materi lainnya kepada peserta
kamparrye

(2) Pelaksana K.anrpanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikut
sertakan:

a. Perbekt.l;

b. Perangllat desa;

c. AnggotrL berdeLn permusyaratan desa.

Pasal 46

Pelaksana Kirmpa-nye yang melanggar Kampanye sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44 dik,:nakan sanksi :

a' Peringatan terttrlis apabila pelaksana Kampanye melanggar pelaksanaan
kampanye rvalatrpun belum terjadi gangguan; dan

b Penghentian l<e€;iatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di
suatu wilayah )'ang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan
yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 47

(1) Masa tenang setama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan
suara.

(2) Hari dan tirnglgal pemungutan suara sebagimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh l3upati.

BAB XII

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 48

(1) Pemungutan suelra pemilihan diselenggarakan paling Lambat 30 (tiga
puluh) hari sebelum masa jabatan perbekel berakhir.

(2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan
memberikatr suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama
calon.

(3) Pelaksanaan penrungutan suara. dimulai pukul 08.00 dan berakhir pukul
12.00 waktu setempat.

(4) Pemberian stta.ra untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu
calon dalanr surat suara.
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Pasal 49

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak
suara, kelengkapiut peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut
dalam peraturan bupati.

Pasal 50

(1) Pengadaan clatr pendistribusian surat suara beserta perlengkapan
pelaksanaitn pt:milihan dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat
dengan menglutermakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat

anggara, tlasl>aransi dan akuntabel.

(2) Pengadaan surat suara dilakukan oleh Panitia pemilihan Perbekel

Kabupaten dr:n13an mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan

kebutuhan sural suara dan hasil cetak yang berkualitas.
(3) Pengadaan surilt suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan

berpedomar n praci.a Peraturan Bupati.

Pasal 51

(1) Selama pl'os(:s pencetakan surat suara berlangsung harus menjaga

kerahasiaan, l<cermanan, dan keselamatan surat suara.

(2) Panitia pemiliheLn Perbekel Kabupaten dapat meminta bantuan aparat

keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara selama

proses pence:takan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian

ketempat tr:jueln.

(3) Secara periodik siurat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang

sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuat Berita Acara yang

ditandatangani oleh pihak pencetakan dan panitia pemilihan Perbekel

Kabupaten

(4) Tata cara pelerks;anaan pengamanan terhadap pencetakan, penghitungan,

penyimpanirn, pengepakan, dan pendistribusian surat suara ketempat

tujuan diteta.pL:an dengan Keputusan panitia pemilihan Perbekel

Kabupaten.

Pasal 52

(1) Panitia perniliha.n Perbekel Kabupaten menetapkan jumlah surat suara

yang akan rlitlistribusikan.

(2) Pendistribu:;ian surat suara dilakukan oleh panitia Pemilihan Perbekel

Kabupaten.



(3) Surat suilra bt:serta perlengkapan pelaksanaan pemilihan harus sudah
diterima panitia pemilihan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan
suara.

(4) Tata cara dan teknis pendistribusian surat suara sampai di panitia
ditetapkan clenigan keputusan panitia pemilihan Perbekel Kabupaten
dengan memperhatikan kecepatan dan ketepatan waktu serta keamanan
penyampalan slrrat suara.

pasal 53

(1) Jumlah srrrat sLlara pemilihan calon dicetak sama dengan jumlah pemilih
tetap dan ditarrtbah paling banyak 2,5o/o (dua koma lima perseratus) dari

(2)

jumlah per nilih t-ersebut.

Penggunaetn tarnbahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dibuatkan Be ritil Acara.

Pasal 54

(1) Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang
pada saat rne:mberikan suaranya di TpS

mempunyai halangan fisik lain

dapat dibantu oleh panitia atau

(2)

orang lain iltas tr)ermintaan pemilih.

Atas permintraar:r pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai
halangan l'isil.: ltrin, ketua panitia menugaskan anggota panitia atau orang
lain untuk mer:rberikan bantuan bagi:

a. pemiiih yang tidak dapat berjalan; atau
b' pemilih ya.rig tidak mempunyai kedua belah tangan dan tunanerra;

(3) Anggota parritia atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra,
tunadaksa atatt yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang
bersangkul an,

Pasal 55

Pemilih yang menjeilani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang
sedang menjalani hukuman penjara, pemirih yang tidak mempunyai tempat
tinggal tetap, yarlg tinggal diperahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-
tempat lain mt:mberikan suara di TpS khusus.

Pasal 56

(1) Jumlah pernilih il'ps ditentukan panitia pemilihan perbekel.



(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat
yang mudah diiangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin
setiap pernilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan
rahasia.

(3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia
pemilihan Per:be:kel.

Pasal 57

(1) Sebelum nrelakt;anakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan:
a. pembuf<aan l<ota suara;

b. pengeltraran seluruh isi kotak suara;

c. pengidr:ntillkasian jenis dokumen dan peralatan;dan

d. penghitLrngan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
(2) Kegiatan panitiet sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat dihadiri oleh

saksi dari calon BPD, pemantau, dan warga masyarakat.
(3) Kegiatan panititr sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan Berita

Acara yanl{ d:itandatangani oleh Ketua Panitia, dan sekurang-kurangnya 2

(dua) anggota peLnitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 58

(1) Setelah mt,:leillulcan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat
(1), panitia mt:mberikan penjelasan mengenai tata cara pemunguran suara.

(2) Dalam pernbt:riiln suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih
diberi kes(rml)etl.an oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadirain
pemilih.

(3) Apabila menet'irrra surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta
surat su?ri,L penl3ganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat
suara pengganti hanya satu kali.

(a) Apabila terdaltat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat
meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia
memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 59

Pemilih yang t:lah rnemberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh panitia.

Pasal 60

suara untuk pemilihan Perbekel dinyatakan sah apabila :

a. surat suara dit.ar:Ldatangani oleh ketua panitia; dan



b. tanda coblos hanya terdapat 1 (satu) kotak segiempat yang memuat I (satu)

calon;atarr

c. tanda coblos te:rdapat dalam salah satu kotak segiempat yang memuat
nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau

d. tanda coblcls lebih dari 1 (satu), tetapi masih didalam saiah satu kotak
segiempat.yang memuat nomor, foto, dan nama calon;atau

e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat
nomor, foto dan nama calon.

Pasal 61

(1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan

(2)

(3)

suara beralchi.r.

Pelaksanairn penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
dimulai pada pukul 13.O0 waktu setempat sampai selesai.

Sebelum pr:nghi[ungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

panitia pernilihan menghitung:

a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar
pemilih tetap untuk TPS;

b. jumlah prernilih dari'lPS lain;

c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan

d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau
keliru dicoblos.

Penghitungan s\lara sebagaimana dimaksud pada ayat. (2), dilakukan dan
selesai di'l'PS o.teh panitia pemilihan dan dapat dihadiri oleh saksi calon,
BPD, peman[a.u, dan warga masyarakat.

Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungan suara
sebagaimar ta <limaksud pada ayat (2), dibuatkan Berita Acara yang ditanda
tangani olch kt:tua panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota
panitia.

(6) Saksi calorr dillam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), harus Lnetnbawa surat mandat dari tim kampanye yang bersangkutan
dan menyelahlcannya kepada keiua panitia.

Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan
dengan card. yanl3 memungkinkan saksi calon, panitia BpD, pemantau, dan
penduduk Desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses
penghitungan suara.

(4)

(s)

(7)



(8) Calon dan penduduk Desa melalui saksi calon yang hadir sebagaimana
dimaksud pada. ayat (7), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya
penghitungan tiuara oleh panitia apabila ternyata terdapat hal-hal yang
tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(9) Dalam hal kebe:ratan yang diajukan oleh saksi calon atau penduduk desa
sebagaimerna dimaksud pada ayat (8), dapat diterima, panitia seketika itu
juga mengadzrkan pembetulan.

(lO)Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud
ayat (2), panitia membuat Berita Acara hasil penghitungan suara yang
ditandatanga.ni oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota
panitia sel ta ,Ca'pat ditandatangani oleh saksi calon.

(11)Panitia rrrem.berikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara
sebagaimana dimaksud pada ayat (10), kepada masing-masing saksi calon
yang hadir :se llanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu)

eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
(l2)Berita Acara bt:serta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat

(11), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan
ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

(13)Panitia mernyerahkan Berita Acara hasil penghitungan su.ara, surat suara,
dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara
kepada BPD seg,:ra setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 62

(1) Penghitunltan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil
penelitian dan perneriksaan terbukti terdapat satu atau lebih
penyimpangarr:

a. penghitrrngan suara dilakukan secara tertutup;
b. penghitr.rngan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan

cahaya;

c. saksi cr.rlorr, panitia, pengawas, pemantau, dan penduduk desa tidak
dapat menl'al-.:sikan proses penghitungan suara secara jelas;

d. penghitrtngan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu
yang telirhr tlitentukan;dan/ atau

e' terjadi ket.iclallkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan
surat suara y€lng tidak sah.

(2) Penghitunga.n ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan pada tingkat PPS, apabila terjadi perbedaan data jumlah suara
dari TPS.



(3) Penghitungan trlang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan pada tingkat PPS, apabila terjadi perbedaan data jumlah suara
dari PPS.

(a) Apabila terjzrcli Srerbedaan data jumlah suara pada tingkat panitia pemilihan
Perbekel l(eiLru;raten, dan panitia pemilihan perbekel Kabupaten dalam
perhitungtrn stlara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
pengecekan ulatrg terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Pasal 63

(1) Pemunguta.n suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang
mengakibertkuLn hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau
penghitungan slrara tidak dapat dilakukan.

(2) Pemungutitn suii.ra di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan panitia pengawas

Kecamatan terbukti terdapat i (satu) atau lebih dari keadaan:

a. pembukaa.n kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan
penghitungarl suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan
berdasa rkeLn ketentuan;

b. petugas panitia meminta pemilih memberi tanda khusus,
menanclatanglani, atau menulis nama atau alamatnva pada surat suara
yang sudah digunakan;

c. lebih dirri serrang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu)

kali, parla ilPll yang sama atau TpS yang berbeda;

d. petugas pernitia merusak lebih dari I (satu) surat suara yang sudah
digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi ridak
sah;dan /atau

e. lebih deiri seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih,
mendapal- lcesiempatan memberikan suara pada TpS.

Pasal 64

Perlengkapan penrlrlgLltan suara dan penghitungan surat suara di TpS,

disimpan di K;rnt,:rt'Perbekel atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.

BAB XIII

PEFISELISIHAN HASIL PEMILIHAN PERBEKEL

Pasal 65

Dalam hal terjacli perselisihan hasil pemilihan Perbekel, diselesaikan oleh
Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)
hari.



(2)

Pasal 66

(1) Keberatan ter:herdap penetapan hasil pemilihan hanya dapat diajukan oieh

calon kepada J3upati dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah
penetapan hasil pemilihan.

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan

hasil pengt'ritun;ldn suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.

Bupati nrerrtLttus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan memperhatikan masukan dari
panitia pernilihern Perbekel, BPD, Camat,Pengawas Pemilihan Perbekel dan
panitia pernilihan Perbekel Kabupaten.

Keputusan Bupal,i sebagaimana.dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan
mengikat.

BAB XIV
PENETAPAN

Pasal 67

(1) Panitia pernilihan perbekel menyampaikan laporan hasil pemilihan perbekel
kepada BPD.

(2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Perbekel sebagaimana dimaksud
pada ayat I (satu) menyampaikan calon perbekel terpilih berdasarkan
suara terbanlrql: kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada
Perbekel.

(3) Bupati mr:netillrkan pengesahdn dan pengangkatan Perbekel dengan
keputusan Bupa.ti.

Pasal 68

(1) Calon yanfi, Inertperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan
sebagai calcur terpilih.

Dalam hal jurnlath calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dnri 1

(satu) calot 1 16'rpilih, ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang
lebih luas .yartg meliputi jumlah peroleh suara terbesar pada TpS dengan
jumlah dalterr pemilih terbesar dan kotak suara dengan jumlah pemilih
terbanyak.

Daiam ha.l krir.e:ria setragaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat
menetapkan r:alon terpilih, dapat dilanjutkan dengan penetapan calon
berdasarka' usia yang termuda dan pengalaman bekerja di lembaga
pemerintahan.

(3)

(4)

(2)

(3)



Pasal 69

(1) Laporan parnitia. pemilihan mengenai calon terpilih kepada BpD paling
lambat 7 (t u.iurh) hari setelah pemungutan suara.

(2) Laporan Bl)D mt:ngenai calon terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh)
hari setelah rnerLerima laporan panitia.

(3) Bupati menerbit:kan Keputusan mengenai pengesahan dan Pengangkatan

Perbekel prrling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.

(4) Bupati atzru pejabat lain yang .ditunjuk melantik calon Perbekel terpilih
paling lambert 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Pengesahan

dan Pengangl<a1.an Perbekel dengan tata caia sesuai dengan Peraturan
Perundang-undeLngan.

Pasal 70

(1) Sebelum nlenlangku jabatan Perbekel mengucapkan sumpah/janji sesuai

agamanya clan dilantik oleh Bupari atau pejabat lain yang ditunjuk.
(2) Susunan katit-k:ata sumpah/janji Perbekel sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) aclalah " Demi Allah (bagi umat islam) lOm Attah Parama Wisesa

(bagi umat. hinrlu)/Demi Sanghyang Aji Buda (bagi umat budha) saya

bersumpah/jaLnji, bahwa saya .akan memenuhi kewajiban saya selaku

Perbekel, dengarn sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya,

bahwa saya erkaLn selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan

Pancasila :,;ebilgrti Dasar Negara Republik Indonesia, dan bahwa saya akan

menegakkzrn ke:hidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945

sebagai konstitrrsi Negara Republik Indonesia serta segala Peraturan

Perundang'unda.ngan yang berlaku dengan selurus-lurusnya yang berlaku
bagi Desa, [)ar:reLh, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

(3) Perbekel mernegr:"ng jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal

pelantikan

(4) Perbekel sr:ba.gaimana dimaksu.d pada ayat (l), dapat menjabat paling

banyak 3 (tigtr) l<ali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara

berturut-t]-tru1..

(5) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

termasuk nt€rsa jabatan Perbekel yang dipilih melalui musyawarah Desa.

(6) Dalam hal Perbr:kel mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya

atau diberltentihan, Perbekel dianggap [elah menjabat I ( satu) periode

masa jabati,rn,



BAB XV

PEMBUBARAN PANITIA PEMILIHAN DAN

PI''NITIA PEMILIHAN PERBEKEL KABUPATEN

Pasal 71

(1) Apabila dianl.ara anggota panitia pemilihan berhenti, maka diberhentikan
dan diganti clari unsur perangkat Desa atau pengurus lembaga
kemasyaretka[art atau tokoh masyarakat yang dituangkan dalam Keputusan
Badan Permu syawaratan Desa.

(2) Anggota panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti
karena:

a. meninggal dtrnia;

b. atas pel'mint;a,an sendiri; dan

c. diberhentikarr.

(3) Anggota pirnil.ia pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c karena :

a. tidak dapat r:nelaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan
retap;

b. terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun;
c. melanggar tugas dan kewajiban;

d. pembubaran panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapllan clengan keputusan BPD dan dilaporkan secara tertulis
kepada l3upati melalui Camat.

Pasal 72

(1) Panitia pe milih;an dibubarkan oleh BPD setelah Bupati menerbitkan
Keputusan menfaenai Pengesahan dan Pengangkatan Perbekel terpilih.

(2) PembubaruLn petnitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilaporkan secara tertulis kepada

Bupati melalui Clamat.

Pasal 73

(1) Panitia PerniliheLn Perbekel Kabupaten dibubarkan oleh Bupati serelah

Bupati metrerbitkan Keputusan mengenai Pengesahan dan Pengangkatan

Perbekel terpilih,

(2) Pembubaran panitia pemilihan Perbekel Kabupaten sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) clitetapkan dengan Keputusan Bupari.



BAB XVI

PENJABAT PERBEKEL

Pasal 74

(1) Pengisian Penjabat Perbekel dilakukan dalam hal:
a. Perbekt:l berhenti dan akan dilaksanakan pemilihan Perbekel antar

waktu rnelalui musyawarah Desa;

b. Perbekcl berhenti dan akan dilaksanakan pemilihan Perbekel serentak;
c. perbekr:l be:rhenti pada saat kebijakan penundaan pelaksanaan

pemilihan Perbekel.

(2) Penjabat Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh
Bupati dar i Pegawai Negeri sipil Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 75

Penjabat Perbekel yang mencalokan diri sebagai calon Perbekel diberi cuti
sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan
penetapan caltln terpilih.

BAB XVII

PEMBATALAN PEMILIHAN

DAN PEMBIAYAAN

Pasal 76

Pembatalan lrenrilihan dalam hal tertentu dapat dilakukan oleh Bupati
berdasarkan rrsulan BPD dan Panitia melalui Camat.

Pasal 77

(1) Biaya pernilihan Perbekel dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Direria.h Kabupaten Buleleng.

(2) Dana batttuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk
kebutuhatr padil pelaksanaan pemungutan suara.

(3) Biaya pernilihan Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Pe rerturiln Bupati.

BAB XVIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 78

(1) Bupati daprlt. tnetnbentr-rk tim pengawas Kabupaten dan tingkat Kecamatan
masing-ma:;ing sebanyak 5 (lima) orang yang dapat terdiri dari unsur
Kepolisian, Kejak.saan, perguruan tinggi, pers, dan Tokoh Masvarakat.



(2) Tim Peng;rw:rs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas
melakukal I pengawasan terhadap proses pelaksanaan pemilihan perbekel,

(3) Tim Penga.was sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan
pelaksanai:rn rugas kepada Bupati.

Pasal 79

(1) Camat wajib nrembina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan
desa.

(2) Pembinaalr dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) antara
lain :

a. memfasilitilsi pelaksanaan pemilihan, pelantikan dan pemberhentian
perbekel; dan

b. mengawasi pt:nggunaan biaya pemilihan.

BAB XIX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 80

(1) Perbekel J'elng mencalonkan diri mengikuti pemilihan Perbekel secara

serentak perhit.ungan masa jabatan Perbekel setelah dilaksanakan
pelantikan calon Perbekel terpili.h dalam pemilihan secara serentak masih
memiliki sisa rnersa jabatan maka Perbekel bersangkutan wajib mengajukan
permohonan perrgunduran diri setelah ditetapkan sebagai calon Perbekel.

(2) Permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diajukan kr:pada BPD untuk mendapatkan persetujuan BpD.

(3) BPD meny{rmpaikan persetujuan pemunduran diri Perbekel kepada Bupati
paling lamlrat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran
Perbekel urrtuk clitetapkan pemberhentiannya.

(4) PemberherhentieLn Perbekel oleh Bupati dikarenakan sebagaimana
dimaksud pacla ayat (i) ditetapkan terhitung tanggal Pelantikan perbekel

yang terpilifr dalam pemilihan perbekel secara serentak.

BAB XX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 8l

Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana,
penyidikalr atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Daerzrh ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat penyidik pegawai

Negeri sipil (PPNS) di lingkungan pemerintah Daerah yang

(1)



penganglrlatiLnllya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-

undanga!1 yanq berlaku.

(2) Penyidik Pe:gawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berwenarrg :

a. meneri rna lzrporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana

dibidarrg per.nilihan perbekel; .

b. melakrrkan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan

berkenazrn dengan tindak pidana dibidang pemilihan perbekel;

c. melakr.tkan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha

untuk diclerLgar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi

dalam t.inclak pidana dibidang pemilihan perbekel;

d. melakutl<alr premeriksaan terhadap perseorangan atau badan usaha yang

diduga rrrelal<ukan tindak pidana dibidang pemilihan perbekel;

e. memerlksa t,anda pengenal seseorang yang berada di tempat terjadinya

tindak fridana dibidang pemilihan perbekel;

f. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana

dibidan gl penrilihan perbekel;

g. meminl a ketr:rangan atau bahan bukti dari perseorangan atau badan

usaha $:ieh\rbungan dengan tindak pidana dibidang pemilihan perbekel;

h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;

i. membuiat dan menandatangani berita acara; dan

j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang

adanya tindak pidana dibidang pemilihan perbekel.

(3) Penyidik Pegar;r'ai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

memberitrLhu.kan dimr-rlainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada

Pejabat Penyidil< Polisi Negara Republik Indonesia.

(4) Penyidik Pegavrai Negeri Sipil' sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
menyamprrikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat

Penyidik Polisi I'legara Republik Indonesia.

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 82

(1) Setiap orirng ya.ng melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 45 clipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan

atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan pelanggaran.



BAB XXII

PENUTUP

Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku'pada tanggal diundangkan.

Agar setiap c)ratrg mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini tlerrgan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Buleleng.

di Singaraja
il 19 Juni 2015

LENG,

Diundangkan di Singaraja
IGUS SURADNYANA

LEMBARAN DAE;RIIH I(ABUPATEN BULELENG TAHUN 2015 NoMoR 3.

NOREG PER/\T'L'RAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI :

(3/ 20 1s)

pada tangqaf 19 ,Juni 2015

DEWA PIJS PAKA



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATBN BULELENG

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PEMILIHAN PERBEKEL

. UMUM.

Dalanr rangka mewujudkan pemerintahan desa dalam hal

melaksanr,rkan proses pemilihan perbekel baik dari proses pencalonan,

pemilihan, pen(ltapan maupun'pelantikan perbekel dikabupaten Buleleng

maka perl.u adanya pengaturan yang tepat sehingga pemerintahan desa

bisa berjerlan dengan baik dan pembangunan serta pelayannan di capai

dengan mal<s,imal.

I. PASAL DEMI PA,SAL.

Pasai I
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Crrkup: jelas

Pasal 5
Crulctrp,jelas

Pasal 6
Ayal (1)

Cukup jelas
Ayat (2j

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayal (2)
CJukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas
Pasal 8

Cr rku.p _ielas
Pasal 9

Ayat ( 1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas



Ayal (3)
C)ukup jelas

Pasal 1O

Aya{. (1)

Ayat. (2)

Pasal 1 I
Cr-rkup.jelas

Pasal 12
Ayar: (i)

Ayat (21

Aya{ (3}

Ayal (4)

Pasal 13
Ayal (1 |

Ayai: (21

Pasal 14
Cukr.rp jelas

Pasal 15
Ayal (1)

Ayat (2)

Pasal 16
Cr"rkr.rp jelas

Pasal 17
Ayat (1 )

Ayat (2)

Ayat (3)

Pasal 18
Cukr-rp jelas

Pasal 19
Ayal (1)

Ayat (2)

Ayal (3)

Pasal 2O
Ayat ( 1)

Ayat (:2)

Pasal 21
Ayat ( I)

C)ukup jelas

C)ukup jelas

Crukup jelas

C:ukup jelas

Cukup jelas

C:ukup jelas

Cukup jelas

C;ukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas



Ayar. (2)
C:ukup jelas

Ayal (3)

Cukup jelas
Pasal 22

Ayal (Il
Cukup jelas

Ayat (2)
C:ukup jelas

Ayat. (3)
Cukup jelas

Pasal 23
Ayar (11

C:ukup jelas
Ayar (21

C:ukup jelas
Pasal 24

Ayar: (1)
C:ukup jelas

Ayat (2|
C:ukup jelas

Pasal 25
Clukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)

C:ukup jelas
Ayai (2)

C:ukup jelas
Pasal 27

C ukup jelas
Pasal 28

Crrkup jelas
Pasal 29

Aya1. (1)
Cukup jelas

Ayal (21

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayal (4,1

C ukup jelas
Pasal 30

Ayal (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
C ukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 31
Crrkr-Lp.jelas

Pasal 32
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayal (2)

Cukup jelas



Ayal (3)
C)ukup jelas

Pasal 33
Ayat. ( 1)

C)ukup jelas
AyaL (2)

C)ukup jelas
Pasal 34

Ayal" ( I )

C)ukup jelas
Ayal. (2)

FIa.k Pegawai Negeri Sipil meliputi Gaji, Tunjangan, Pasilitas,
Cuti, Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua, Perlindungan
dnn Pengembangan Kompetensi.

Ayat (3)
C)ukup jelas

Pasal 35
Cukup jel.as

Pasal 36
Ayar (1)

C)ukup jelas
Ayat" (2\

C)ukup jelas
Pasal 37

AyaL (1)
C)ukup jelas

Ayat (2)
C)ukup jelas

Pasal 38
Ayat (1)

()ukup jelas
Ayar (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

C)ukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Pasal 39

Ayal (1)
C)ukup jelas

AyaL (2)
C)ukup jelas

Ayat (3)
C)ukup jelas

Ayal. (4)
C)ukup jelas

Pasal 40
Ayat. ( 1)

Clukup jelas
Ayat (2)

C:ukup jelas
Pasal 4 1

Ayal: (1)
C:ukup jelas

Ayat (2)
C:ukup jelas



Ayal, (3)
C:ukup jelas

Ayat. (4)

Ctukup jelas
Ayat (5)

Clukup jelas
Pasal 42

Ayat (11

Ctukup jelas
Ayat (21

Cukup jelas
Ayat (3)

Ctukup jelas
Pasal 43

Ayar (1)
Cukup jelas

Ayar (2)
Cukup jelas

Ayat. (31

C:ukup jelas
Pasal 44

C rrkup jelas
Pasal 45

Ayar (l)
C:ukup jelas

Ayal (2)
C:ukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Ayat (11

C:ukup jelas
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