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KEPALA DESA MEKAR RAHAYU
KABUPATEN SUMEDANG
PERATURAN DESA MEKAR RAHAYU
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI
MUSYAWARAH DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MEKAR RAHAYU
Menimbang

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 59 ayat
(1) huruf a dan Pasal 66 Peraturan Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pencalonan,
Pemilihan,
Pengangkatan
dan
Pemberhentian Kepala Desa, yang menyatakan dalam
hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih
dari satu tahun, Bupati mengangkat pegawai negeri
sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala
Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui
hasil musyawarah Desa;
b. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Desa tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar
Waktu Melalui Musyawarah Desa.

Mengingat

: 1.

2.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
1950) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1950
tentang
Pembentukan
Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);
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);
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3.

Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang - Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 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 Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan
Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan
Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2018
tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2018
Nomor 73);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun
2011
tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tetang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun
2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 4);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015
tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme
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13.
14.

15.

16.
17.

18.

Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun
2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015
Nomor);
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4
Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 4);
Peraturan Daerah Nomor 65 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2015 Nomor 65);
Peraturan Bupati Sumedang Nomor 74 Tahun 2015
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang
Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Dan
Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2015 Nomor 74) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor
113 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Sumedang Nomor 74 Tahun 2015 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara
Pencalonan,
Pemilihan,
Pengangkatan,
Dan
Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2017 Nomor 113);
Peraturan Desa Mekar Rahayu Nomor 1 tentang
Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Mekar
Rahayu Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Desa Mekar Rahayu Nomor
4 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan
Belanja Desa Mekar Rahayu Tahun Anggaran 2018

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEKAR RAHAYU
dan
KEPALA DESA MEKAR RAHAYU
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN
KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH
DESA
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BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini ini yang dimaksud dengan:
1.

Daerah adalah Kabupaten Sumedang.

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Sumedang.

3.

Bupati adalah Bupati Sumedang.

4.

Kecamatan adalah Kecamatan Sumedang Selatan.

5.

Camat adalah Camat Sumedang Selatan.

6.

Desa adalah Desa Mekar Rahayu

7.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

8.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang
disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

9.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya
disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan
wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan
wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Musyawarah Desa adalah Musyawarah Badan
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang
bersifat strategis.
Kepala
Desa
adalah
pelaksanaan
11. Pemilihan
kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih
kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur dan adil.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga desanya dan
melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah
daerah.
13. Penjabat Kepala Desa adalah pejabat yang diangkat
oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, wewenang,
kewajiban dan hak Kepala Desa sampai dengan
dilantiknya kepala desa terpilih.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah
dibahas
dan
disepakati
bersama
Badan
Permusyawaratan Desa.
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15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang
selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan
Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan
dengan Peraturan Desa.
16. Masyarakat Desa adalah kesatuan masyarakat yang
terikat selaku penduduk dan bertempat tinggal di
Desa
Mekar
Rahayu
berdasarkan
prakarsa
masyarakat, hak asal-usul yang dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
17. Peserta Musyawarah Desa adalah unsur masyarakat
Desa Mekar Rahayu yang meliputi tokoh adat, tokoh
agama,
tokoh masyarakat,
tokoh
pendidikan,
perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok
perajin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan
kelompok
pemerhati
dan
perlindungan
anak,
perwakilan Pemuda, Ketua Rukun Tetangga, dan
Ketua Rukun Warga.
18. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah
Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan
Desa Mekar Rahayu untuk menyelenggarakan proses
Pemilihan Kepala Desa Melalui Musyawarah Desa.
19. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang
dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan
mitra
pemerintah
desa
dalam
melakukan
pemberdayaan masyarakat desa.
20. Bakal Calon Kepala Desa Mekar Rahayu adalah
penduduk Warga Negara Republik Indonesia yang
mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa
Mekar Rahayu kepada panitia pemilihan selama
pelaksanaan penjaringan, yaitu selama waktu
pendaftaran sesuai pengumuman dari
panitia
pemilihan.
21. Calon Kepala Desa Mekar Rahayu adalah bakal calon
kepala desa Mekar Rahayu yang telah ditetapkan oleh
panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih
menjadi kepala desa Mekar Rahayu.
22. Calon Kepala Desa Mekar Rahayu Terpilih adalah
calon kepala desa Mekar Rahayu yang memperoleh
suara terbanyak dalam pemilihan calon kepala desa
Mekar Rahayu dan telah ditetapkan oleh Panitia
Pemilihan sebagai calon kepala desa terpilih.
23. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh
Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih
dalam rangka mendapatkan dukungan.
24. Pemungutan Suara adalah pemilihan calon Kepala
Desa Mekar Rahayu yang dilaksanakan secara
serentak dalam 1 (satu) hari yang ditentukan oleh
Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu secara
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
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25. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS
adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara
dan perhitungan suara.
26. Saksi adalah seseorang yang mewakili calon kepala
desa yang berhak dipilih dalam pemungutan suara,
perhitungan suara dan penandatanganan berita
acara.
27. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar
pelaksanaan,
perencanaan,
penelitian
dan
pengembangan, bimbingan teknis, pendidikan dan
pelatihan,
konsultasi,
supervisi,
monitoring,
pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan desa.
BAB II
MUSYAWARAH DESA
Pasal 2
(1)

Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan
dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun,
bupati mengangkat PNS dari pemerintah daerah
kabupaten sebagai penjabat kepala Desa sampai
dengan ditetapkan kepala Desa antar waktu hasil
musyawarah Desa.

(2)

Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6
(enam)
bulan
terhitung
sejak
kepala
desa
diberhentikan.

(3)

Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui
musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan
sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa
yang diberhentikan.

(4)

Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan surat
kepada
Pemerintah
Desa
perihal
fasilitasi
penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) yang meliputi :
a. Penyiapan bahan pembahasan pemilihan Kepala
Desa antar waktu yang akan dibahas dalam
Musyawarah Desa; dan
b. Penyiapan biaya penyelenggaraan Musyawarah
Desa.
Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa,
Pemerintah Desa dan unsur masyarakat.

(5)

(6)

Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) merupakan keterwakilan wilayah Rukun Warga
(RW) terdiri atas :
a. tokoh adat;
b. tokoh agama;
c. tokoh masyarakat;
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d.
e.
f.
g.
h.

(7)

(8)

tokoh pendidikan;
perwakilan kelompok tani;
perwakilan kelompok perajin;
perwakilan kelompok perempuan;
perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan
anak;
i. Perwakilan Pemuda;
j. Ketua Rukun Tetangga; dan
k. Ketua Rukun Warga.
Jumlah unsur masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) huruf a sampai dengan huruf i diwakili
masing-masing 1 (satu) orang.
Untuk menentukan unsur masyarakat sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(6)
dilakukan
melalui
musyawarah pada masing-masing Rukun Warga
dituangkan dalam berita acara yang difasilitasi oleh
Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu.
BAB III

PERSIAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
Pasal 3
Tahapan persiapan pemilihan kepala desa antar waktu
meliputi :
a. Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar
waktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama
dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung
sejak kepala Desa diberhentikan;
b. Pengajuan
biaya
pemilihan
dengan
beban
APBDesa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar
waktu kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung
sejak panitia terbentuk;
c. Pemberian persetujuan biaya pemilihan Kepala Desa
Antar waktu oleh Penjabat Kepala Desa paling lama
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung
sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa
Antar waktu.

(1)
(2)

(3)
(4)

Pasal 4A
BPD membentuk panitia pemilihan kepala Desa antar
waktu.
Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan keputusan pimpinan BPD.
Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu terdiri atas
perangkat Desa dan unsur masyarakat.
Panitia
pemilihan
kepala
Desa
antar
waktu
sebagaimana
dimaksud
ayat
(3),
jumlahnya
disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan
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(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

anggaran pendapatan belanja Desa.
Panitia
pemilihan
kepala
Desa
antar
waktu
sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab
kepada pimpinan BPD.
Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
a. ketua;
b. wakil ketua;
c. sekretaris;
d. bendahara; dan
e. anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan
kebutuhan (berjumlah ganjil).
Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan Kepala
Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) ditetapkan dalam musyawarah mufakat dan/atau
melalui mekanisme pemilihan.
Pasal 4B
Sebelum Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
melaksanakan tugas, terlebih dahulu mengucapkan
sumpah/janji.
Pengucapan sumpah/janji selaku Panitia Pemilihan
Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipandu oleh Pimpinan BPD.
Susunan kata sumpah/janji Panitia Pemilihan Kepala
Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah sebagai berikut: "Demi Allah (Tuhan), saya
bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi
kewajiban saya selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa
dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadiladilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam
mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai
dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan
kehidupan demokrasi dan UndangUndang Dasar
Negara Republik Indonesia 1945 serta melaksanakan
segala
peraturan
perundang-undangan
dengan
selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan
Negara Kesatuan Republik Indonesia".
Pasal 4C
Dalam hal terdapat anggota Panitia Pemilihan Kepala
Desa Antar Waktu berhenti, maka diganti dari unsur
Perangkat Desa atau unsur masyarakat yang ditunjuk
melalui musyawarah Badan Permusyawaratan Desa
dan
ditetapkan
dengan
Keputusan
Badan
Permusyawaratan Desa.
Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
a. meninggal dunia;
b. atas pemintaan sendiri; atau
c. diberhentikan.
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(3)

(1)

(2)

(3)

Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf c karena:
a. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban;
b. berstatus tersangka dalam tindak pidana; atau
c. mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa
Antar Waktu.
Pasal 4D
Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu,
mempunyai tugas:
a. merencanakan,
mengoordinasikan,
menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan
semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala
Desa Antar Waktu;
b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan
Kepala Desa Antar Waktu kepada Penjabat Kepala
Desa
c. melakukan pendaftaran dan penetapan peserta
musyawarah;
d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal
calon kepala desa antar waktu;
e. menetapkan
calon
yang
telah
memenuhi
persyaratan;
f. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan
dan
tempat
pelaksanaan
penyelenggaraan
musyawarah Desa;
i. melaksanakan pemungutan suara;
j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara
dan mengumumkan hasil pemilihan;
k. menetapkan calon kepala desa terpilih antar waktu
melalui musyawarah desa; dan
l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pemilihan.
Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu,
mempunyai kewajiban:
a. menyampaikan
laporan
setiap
tahapan
pelaksanaan
pemilihan
kepada
Badan
Permusyawaratan Desa dengan tembusan Camat;
b. mempertanggungjawabkan
penggunaan
biaya
pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada Badan
Permusyawaratan Desa dan Penjabat Kepala Desa
untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati
melalui Camat.
Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada
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(4)
(5)
(6)

Badan Permusyawaratan Desa Mekar Rahayu.
Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu bersifat
mandiri dan tidak memihak.
Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu tidak
boleh menerima sumbangan dari Calon Kepala Desa.
Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berakhir
tugasnya pada saat pelantikan Calon Kepala Desa
Terpilih Antar Waktu.
Pasal 5
Pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala
Desa antar waktu :
a. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar waktu
membuka pendaftaran bakal calon kepala Desa
dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja;
b. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi
bakal calon kepala desa oleh panitia Pemilihan
Kepala Desa Antar waktu dalam jangka waktu 7
(tujuh) hari kerja;
c. Dalam hal jumlah bakal calon Kepala Desa Antar
waktu yang mendaftar lebih dari 3 orang akan di
adakan seleksi tambahan;
d. Seleksi tambahan sebagaimana di maksud pada
huruf (c) terdiri atas :
1. Memiliki pengalaman mengenai pemerintahan
atau lembaga di desa dengan di buktikan Surat
Keputusan;
2. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi;
3. Ujian Tertulis dan Wawancara.
e. Dalam hal jumlah bakal calon sebagaimana
dimaksud diatas yang memenuhi persyaratan
kurang dari 2 (dua) orang bakal calon, maka panitia
pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran
selama 7 (tujuh) hari kerja.
f. Dalam hal jumlah bakal calon yang memenuhi
persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, setelah
perpanjangan waktu sebagamana dimaksud pada
hurup e, BPD menunda pelaksanaan musyawarah
pemilihan kepala desa sampai dengan waktu yang
ditetapkan oleh BPD.
Pasal 6

Calon Kepala Desa antar waktu wajib memenuhi
persyaratan sebagai berikut :
a.
Warga Negara Republik Indonesia;
b.
Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.
Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 mempertahankan dan memelihara
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d.
e.
f.
g.
h.

i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.

q.
r.
s.
t.
u.

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
Bhinneka Tunggal Ika;
Berpendidikan
paling
rendah
tamat
Sekolah
Menengah Pertama atau sederajat;
Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada
saat pendaftaran;
Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah
selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan
secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang
bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai
pelaku kejahatan berulang-ulang;
Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap;
Berbadan sehat;
Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali
masa jabatan;
Tidak mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala
desa/calon kepala desa ditempat lain (ganda);
Bersedia pindah ke Desa Mekar Rahayu sebelum
pelantikan bagi calon kepala desa terpilih yang
berasal dari luar desa Mekar Rahayu;
Bersedia melaksanakan tugas dan kewajiban kepala
desa selama sisa masa jabatan periode 2015-2021;
Siap menang yaitu bersedia berlaku adil dan tidak
diskriminatif/membeda-bedakan warga desa Mekar
Rahayu apabila menjadi calon kepala desa terpilih;
Siap Kalah yaitu tidak akan menggugat dengan alasan
apapun dan dengan cara apapun seluruh keputusan
Panitia Pemilihan Kepala Desa Mekar Rahayu dan
seluruh keputusan Badan Permusyaratan Desa Mekar
Rahayu;
Tidak sedang menjadi pengurus partai politik;
Tidak sedang menjadi anggota atau pengurus
organisasi terlarang;
Tidak terlibat penyalahgunaan Narkoba;
Bisa baca tulis al-qur’an bagi calon yang beragama
Islam;
Bagi calon kepala desa antar waktu dari unsur
keterwakilan, mempunyai hak pilih dan bagi calon
kepala desa antar waktu yang bukan dari unsur
keterwakilan tidak memilik hak pilih.

Pasal 7
Dokumen persyaratan bakal calon Kepala Desa antar waktu
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas:
a. Surat keterangan sebagai warga negara Indonesia dari
Camat setempat;
b. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu
rupiah), meliputi:
1. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan;
2. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia
Tahun
1945
mempertahankan
dan
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh
yang bersangkutan;
3. Surat pernyataan Bakal Calon Kepala Desa antar
waktu yang menyatakan akan mengikuti dan
mematuhi Peraturan Desa Mekar Rahayu tentang Tata
Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui
Musyawarah Desa dibuat oleh yang bersangkutan;
4. Surat pernyataan siap pindah ke Desa Mekar Rahayu
apabila terpilih menjadi Kepala Desa sebelum
Pelantikan (bagi Kepala Desa yang berdomisili diluar
Desa Mekar Rahayu);
5. Surat pernyataan bukan sebagai pengurus partai
politik;
6. Surat pernyataan bukan sebagai anggota/pengurus
organisasi terlarang;
7. Surat pernyataan Siap Menang dan Siap Kalah.
c. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri meliputi:
1. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara
dengan putusan pengadilan;
2. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun atau lebih;
3. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap.
d. Surat keterangan dari SKPD yang membidangi
Pemerintahan Desa, bahwa yang bersangkutan tidak
pernah menjadi kepala desa selama 3 (tiga) kali masa
jabatan.
e. Surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit
Umum Daerah atau Dokter Pemerintah;
f. Foto Copy KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran yang
dilegalisir oleh Pejabat pada SKPD yang membidangi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
g. Surat Keterangan Berkelakuan Baik/SKCK dari Polres
Sumedang;
h. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari BNN Kabupaten
Sumedang;
i. Surat Pernyataan Mengundurkan Diri bagi anggota Badan
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Permusyawaratan Desa yang mendaftar sebagai Calon
Kepala Desa;
j. Melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa bagi
perangkat desa yang mendaftar sebagai Calon Kepala
Desa;
k. Melampirkan surat izin cuti dari atasan langsung dan
Bupati/Walikota/Gubernur/Menteri bagi Pegawai Negeri
Sipil yang mendaftar sebagai Calon Kepala Desa;
l. Melampirkan surat izin dari atasan langsung, Komandan
Kodim dan Komandan Korem bagi Anggota TNI yang
mendaftar sebagai Calon Kepala Desa;
m. Melampirkan surat izin dari atasan langsung dan izin
tertulis dari pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Anggota
POLRI yang mendaftar sebagai Calon Kepala Desa;
n. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 5 (lima)
lembar;
o. Foto copy Ijazah/STTB Sekolah Menengah Pertama,
Madrasah Tsanawiyah, dan/atau pendidikan lain yang
sederajat dan Ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir
dengan ketentuan sebagai berikut :
1.a) fotokopi ijazah/STTB Sekolah Menengah Pertama,
Madrasah Tsanawiyah dan Ijazah sebelumnya yang
dilegalisasi oleh kepala sekolah/madrasah yang
mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan;
atau
b) fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat
SMP yang dibuktikan dengan fotokopi Ijazah/STTB
yang dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau
Kepala Kantor Kementerian Agama di wilayah
sekolah tersebut berada.
2. Apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup,
pengesahan fotokopi ijazah/STTB dilegalisasi oleh
Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor
Kementerian Agama tempat sekolah dimaksud pernah
berdiri;
3. Apabila ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan
lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah,
pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan
pengganti yang berpenghargaan sama dengan
ijazah/STTB
yang
dilegalisasi
oleh
kepala
sekolah/madrasah yang mengeluarkan ijazah/STTB
yang bersangkutan (Poto Copy Buku Induk yang
dilegalisasi);
4. Apabila ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan
lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah,
sedangkan sekolah tempat pelamar bersekolah tidak
beroperasi lagi atau berganti nama atau telah
bergabung dengan sekolah lain dengan nama sekolah
baru, pelamar wajib menyertakan fotokopi surat
keterangan pengganti yang berpenghargaan sama
dengan ijazah/STTB yang dikeluarkan dan dilegalisasi
oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor
Kementerian Agama tempat sekolah dimaksud pernah
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berdiri;
5. Fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah
Indonesia di luar negeri dilegalisasi oleh kepala
sekolah yang bersangkutan atau pejabat yang
berwenang di Kementerian Pendidikan;
6. Fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah
asing di Indonesia dan sekolah internasional
dilegalisasi oleh kepala sekolah yang bersangkutan
atau pejabat yang berwenang di Kementerian
Pendidikan;
7. Fotokopi dokumen penyetaraan atas ijazah/sertifikat/
diploma yang diperoleh dari sekolah dari negara lain
dilegalisasi
oleh
pejabat
yang
berwenang
di
Kementerian Pendidikan.
BAB IV
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA
Pasal 8
Tahapan pemungutan terdiri atas kegiatan:
a. Pelaksanaan pemungutan suara;
b. Pelaksanaan penghitungan suara;
c. Penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak.
Pasal 9
Tata tertib dalam pelaksanaan musyawarah pemilihan
Kepala Desa Antar waktu yang harus ditaati peserta
musyawarah adalah sebagai berikut :
a. Pelaksanaan musyawarah desa akan dimulai setelah
pelaksanaan seleksi bakal calon Kepala Desa selesai
dilaksanakan dan telah menghasilkan calon Kepala
Desa antar waktu yang berhak dipilih;
b. Bakal Calon Kepala Desa atau Calon Kepala Desa Antar
waktu, Peserta musyawarah harus datang tepat waktu;
c. Selama berjalannya acara musyawarah desa, peserta
musyawarah dapat menjaga ketertiban dan ketenangan
pelaksanaan musyawarah;
d. Dalam hal ingin menyampaikan pendapat diharuskan
mengacungkan tangan terlebih dahulu dan mendapat
izin dari panitia;
e. Dalam hal ada keperluan keluar ruang musyawarah
harus meminta izin terlebih dahulu kepada panitia
Pasal 10
Badan
Permusyawaratan
Desa
menyelenggarakan
musyawarah Desa yang meliputi kegiatan :
a
Penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh
Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis
pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia
Pemilihan Kepala Desa Antar waktu;
b
pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh

Desa Mekar Rahayu

15

c

d

e

f

g
h
i

j

k

l

musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau
melalui pemungutan suara;
pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia
pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat
atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati
oleh musyawarah Desa dan dituangkan dalam berita
acara;
dalam hal pemilihan kepala desa antar waktu melalui
pemungutan suara hasil perolehan suara calon
mendapat dukungan terbanyak sama, maka diadakan
pemilihan ulang hanya untuk calon yang dipilih
dengan perolehan jumlah suara yang sama;
panitia pemilihan kepala desa antar waktu yang
berasal dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud
pada pasal 2 ayat (6) dan perangkat desa Mekar
Rahayu mempunyai hak memilih;
dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud
pada huruf (d) hasilnya tetap sama maka Camat
memfasilitasi
musyawarah
yang
diikuti
oleh
Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan
unsur
masyarakat
desa
sampai
tercapainya
permufakatan;
pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa oleh
Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu kepada
Badan Permusyawaratan Desa;
pengesahan Calon Kepala Desa
terpilih oleh
musyawarah Desa;
pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa antar waktu
melalui
musyawarah
Desa
kepada
Badan
Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh)
hari setelah musyawarah Desa mengesahkan Calon
Kepala Desa terpilih;
pelaporan
Calon
Kepala
Desa
terpilih
hasil
musyawarah Desa oleh ketua Badan Permusyawaratan
Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari
setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan
Kepala Desa Antar waktu;
penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan
pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih paling lambat
30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari
Badan Permusyawaratan Desa; dan
pelantikan Kepala Desa Terpilih oleh Bupati paling
lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan
pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih
dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
1

Pemilihan Kepala desa antar waktu dipilih langsung
oleh Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa,
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2
3
4

5

Ketua RW, Ketua RT dan Unsur Masyarakat.
Pemilihan kepala desa antar waktu bersifat langsung,
bebas, rahasia, jujur dan adil.
Hak memilih tidak dapat diwakilkan kepada siapapun
dengan alasan apapun dan dengan cara apapun.
Untuk
menghindari
terjadinya
pemilih
yang
mewakilkan, maka
setiap
pemilih
diwajibkan
membawa
dan memberikan surat panggilan /
undangan untuk memilih kepada Panitia Pemilihan
Kepala Desa Antar Waktu pada hari pemungutan
suara.
Pemilih menggunakan hak suaranya pada TPS
yang telah
ditetapkan
sesuai
dengan
surat
panggilan/ undangan.
Pasal 12
Musyawarah desa pemilihan Kepala Desa antar waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dinyatakan
sah, apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua
pertiga) dari jumlah peserta musyawarah desa yang
harus hadir.
Pasal 13

1
2

Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan
suara melalui surat suara yang memuat nomor, foto
dan nama calon Kepala Desa Antar Waktu.
Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos
salah satu calon dalam surat suara dengan alat coblos
yang sudah disediakan oleh panitia.
Pasal 14

1

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia
Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melakukan
kegiatan:
a. menyediakan papan tulis yang memuat nama-nama
calon yang berhak dipilih;
b. menyediakan surat suara yang memuat tanda
gambar calon yang berhak dipilih sejumlah hak pilih
ditambah 2.5%;
c. menyediakan kotak suara;
d. menyediakan bilik suara;
e. menyediakan alat pencoblos;
f. menyediakan meja untuk menerima pendaftaran;
g. membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh
isi kotak suara serta memperlihatkan kepada
para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan
kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan
menyegel dengan menggunakan kertas yang
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dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan Kepala
Desa Antar Waktu; dan
h. selama
pelaksanaan
pemungutan
suara
berlangsung, anak kunci kotak suara dipegang oleh
ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
2

3

Kegiatan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan
berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia
Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu pada
waktu pemungutan suara mempunyai tugas terdiri dari
:
a. penjaga pintu masuk;
b. penerima pendaftaran;
c. pemegang dan pengecek DPT;
d. pemegang surat suara dan pemanggil pemilih;
e. penunggu bilik suara;
f. penunggu kotak suara;
g. penunggu tinta; dan
h. tugas lain sesuai kebutuhan
Pasal 15

1

2
3

4

5

6

Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa
Antar Waktu memberikan penjelasan mengenai tata
cara pemungutan suara.
Dalam pemberian suara sebagaimana pada ayat (1)
pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan
Kepala Desa Antar Waktu.
Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak,
pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada
Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
Apabila
terdapat
kekeliruan
dalam
cara
memberikan suara, pemilih dapat meminta surat
suara pengganti kepada Panitia Pemilihan Kepala
Desa Antar Waktu.
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Antar Waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan
surat suara pengganti hanya satu kali.
Waktu pelaksanaan pemungutan suara ditentukan
panitia oleh hasil musyawarah panitia, BPD dan Para
calon
Pasal 16

Surat suara dinyatakan sah dalam pencoblosan, adalah
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:
a. menggunakan surat suara yang telah ditetapkan
Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
b. menggunakan surat suara yang ditandatangani
oleh ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar
Waktu;
c. menggunakan
surat
suara
yang
tidak
rusak/cacat, tidak ada identitas dan tidak ada
tanda lain kecuali identitas dan tanda yang
ditetapkan panitia pemilihan;
d. tanda coblos hanya pada 1 (satu) kotak segi
empat yang memuat satu calon;
e. tanda coblos terdapat dalam satu kotak segi
empat yang memuat nomor, foto dan nama
calon yang telah ditentukan;
f. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di
dalam salah satu kotak segi empat yang
memuat nomor, foto dan nama calon;
g. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak
segi empat yang memuat nomor, foto dan nama
calon; atau
h. mencoblos dengan alat yang telah disediakan;
Pasal 17
Surat suara dianggap tidak sah dalam pencoblosan,
apabila :
a. tidak menggunakan surat suara yang telah
ditetapkan;
b. tidak ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan
Kepala Desa Antar Waktu;
c. terdapat tanda-tanda
telah ditetapkan;

lain

selain

d. ditandatangani
atau
memuat
menunjukkan identitas pemilih;

tanda
tanda

yang
yang

e. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon;
atau
f. mencoblos tidak dengan alat yang telah disediakan
oleh panitia pemilih.
Pasal 18
1

Penghitungan
suara
dilakukan
Pemilihan Kepala Desa Antar

oleh
Waktu

Panitia
setelah
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pemungutan suara berakhir.
2

Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa
Antar Waktu menghitung:
a. jumlah
pemilih
yang
memberikan
suara
berdasarkan salinan daftar pemilih tetap;
b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih
karena rusak atau keliru dicoblos.

3

4

Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar
Waktu dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon,
dan warga masyarakat.
Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) harus membawa surat
mandat yang bersangkutan dan menyerahkannya
kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar
Waktu.

5

Surat Mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
harus diserahkan (1) satu hari sebelum pelaksanaan
pemungutan dan perhitungan suara.

6

Dalam hal tidak seorangpun yang mau menjadi saksi,
penghitungan suara tetap berjalan terus dan pemilihan
dinyatakan sah.

7

8

9

10

Alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah,
diberitahukan pada saat perhitungan suara.
Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah
atau tidak sahnya surat suara, antara Panitia
Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dengan saksi,
maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
berkewajiban
untuk menentukan dan bersifat
mengikat.
Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu membuat
berita
acara
hasil
penghitungan
suara
yang
ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan Kepala
Desa Antar Waktu dan sekurang- kurangnya 2 (dua)
orang
anggota
Panitia Pemilihan Kepala
Desa
Tingkat
Desa
Antar Waktu serta
dapat
ditandatangani oleh saksi calon.
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Antar Waktu
memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan
suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada
masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1
(satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar
sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
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11

12

Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul
khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam
kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau
segel.
Apabila Calon Kepala Desa tidak bisa menyaksikan
waktu penghitungan suara, maka menunjuk saksi
diluar keterwakilan yang mempunyai hak pilih
Pasal 19
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
pemilihan Kepala Desa antar waktu diatur dengan
Keputusan Panitia Pemilihan.
Pasal 20

1

BPD menyampaikan Laporan Calon Kepala
Terpilih Hasil Musyawarah Desa Kepada Bupati;

Desa

2

Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan keputusan
Bupati atau Walikota

3

Bupati wajib melantik Calon Kepala Desa Terpilih sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 21

1
2

3

Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk Biaya Kegiatan Rapat-rapat,
kegiatan Seleksi, ATK, pengadaan surat suara, kotak
suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium
panitia. Dan Biaya Pelaporan
Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan Musyawarah
Desa.

Pasal 22
1

Biaya Pemilihan Kepala desa sebagaimana dimaksud
dalam pasal 21 ayat (2) digunakan untuk :
a. Biaya Kegiatan Rapat-rapat
b. Seleksi Bakal Calon;
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c. Alat Tulis Kantor:
d. Perlengkapan Pemungutan Suara;
e. Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar
Waktu.
f. Biaya Pelaporan
2

3

Besaran biaya pemilihan kepala Desa Mekar Rahayu
yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah adalah sebesar Rp. 22.000.000,-(Dua puluh
Dua Juta Rupiah).
Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa Antar Waktu di atur dengan Peraturan
Panitia.
Pasal 24

1 Peraturan

Desa

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

ditetapkan
2 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan
Peraturan
Desa
ini
dengan
penempatannya dalam Lembaran Desa Mekar Rahayu.

Ditetapkan di Mekar Rahayu
Pada tanggal 19 Oktober 2018
Kepala Desa Mekar Rahayu

HADIAT GUNAWAN
Diundangkan di Mekar Rahayu
pada tanggal 19 Oktober 2018
Sekretaris Desa Mekar Rahayu

NANA MULYANA
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