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DASAR HUKUM

1. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (diubah dengan PP 47
Tahun 2015);

3. Permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;

4. Permendagri No. 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas
Permendagri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala
Desa;

5. Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan
Permusyawaratan Desa

6. Permendagri No. 72 Tahun 2020 Perubhan Kedua atas Permendagri
No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa ;

7. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2020 Tentang Desa;

8. Peraturan Bupati No. 79 Tahun 2021 Tentang Tatacara Pemilihan
Kepala Desa.



PILKADES SERENTAK DI KABUPATEN 
PURWAKARTA

Pemilihan Kepala Desa dilakukan dalam 3 (Tiga)
bergelombang Dengan mempertimbangkan:

1. Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala

Desa.

2. Kemampuan keuangan Daerah

3. Ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah

Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala

Desa.

Dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam

jangka waktu 6 (enam) tahun.



PELAKSANAAN PILKADES BERGELOMBANG 
di kabupaten purwakarta

 GELOMBANG KE.1 = 170 DESA TAHUN 2021

 GELOMBANG KE.2 = 13 DESA TAHUN 2023



Hal Yang Baru Dalam Pilkades
Sesuai Perbub 79 Tahun 2021

 Hari adalah hari kerja.

 Pilkades dilaksanakan serentak.

 Biaya bersumber dari APBD Kab & APBDes

 Salah satu syarat calon kades adlh  WNI.

 Jumlah Calon paling sedikit 2 orang dan paling 
banyak 5 orang.

 Jumlah TPS dapat lebih dari 1 

 Tidak ada Pilkades Ulang.

 Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

 Tidak mengenal qourum.

 Penggunaan dan Pengawasan Prokes Covid

 Jumlah Hak Pilih Per TPS 500 Pemilih 



TAHAPAN PILKADES

Pemilihan kepala Desa

dilaksanakan melalui tahapan :

1. persiapan; 

2. pencalonan; 

3. pemungutan suara; dan 

4. penetapan.



TAHAPAN PERSIAPAN
1. Pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada

kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang
disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa
jabatan;

2. Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa oleh
BAMUSDES ditetapkan dalam jangka waktu 10
(sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa
jabatan;

3. Laporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada Bupati
disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

4. Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia
kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30
(tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia
Pemilihan; dan

5. Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh
Panitia Pemilihan.



Bamusdes menetapkan :

1. Panitia Pemilihan Desa

2.Tim Pangawas Desa

1. Panitia Pemilihan terdiri atas

unsur Perangkat Desa, lembaga

kemasyarakatan desa (LKD) dan

tokoh masyarakat.

2. Tim Pengawas dari Unsur

Masyarakat



PEMBENTUKAN PANITIA PILKADES

PANITIA PILKADES

KABUPATEN

PANITIA PILKADES TK.KABUPATEN

DESA

PANITIA PILKADES TK.DESA

1.Bupati

2.Unsur Pimpinan Daerah

3.Satuan tugas Covid 19

4. Unsur terkait lainnya

1. Unsur perangkat desa;

2. pengurus Lembaga 

Kemasyarakatan Desa;    

dan

3. Tokoh masyarakat.

KECAMATAN

PANITIA PILKADES TK.KECAMATAN

1.Camat

2. Unsur Muspika

3. Satuan tugas Covid 19

4.Unsur terkait lainnya



Tugas panitia kabupaten
 merencanakan, mengoordinasikan dan

menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan
pemilihan tingkat kabupaten;

 melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan
Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala
Desa tingkat Desa;

 menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;

 memfasilitasi pencetakan surat suara dan
pembuatan kotak suara serta perlengkapan
pemilihan lainnya;

 menyampaikan surat suara dan kotak suara dan
perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia
pemilihan;

 memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan
Kepala Desa tingkat kabupaten;

 melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan
Kepala Desa dan melaporkan serta membuat
rekomendasi kepada bupati; dan

 melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pemilihan.



Tugas Panitia Kecamatan

 melakukan sosialisasi dan edukasi
protokol kesehatan dalam pelaksanaan
pemilihan Kepala Desa kepada panitia
pemilihan tingkat Desa, calon Kepala
Desa, masyarakat Desa dan satuan
tugas penanganan Corona Virus Disease
2019 Desa serta unsur terkait lainnya;

 mengawasi penerapan protokol
kesehatan dalam pemilihan kepala
desa; dan

 menyampaikan hasil pengawasan
penerapan protokol kesehatan dalam
pemilihan kepala desa kepada Ketua
Panitia PemilihanTingkat Kabupaten.



Tugas panitia pemilihan desa
 merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan,

mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan
pemilihan;

 merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati
melalui camat;

 Membuat tata tertib pemilihan;

 melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;

 mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;

 menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;

 menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;

 menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;

 memfasilitasi penyediaan surat suara, kotak suara, peralatan,
perlengkapan dan tempat pemungutan suara;

 melaksanakan pemungutan suara yang dalam pelaksanaannya
dibantu oleh Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa;

 menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan
mengumumkan hasil pemilihan;

 menetapkan CalonTerpilih; dan

 melakukan evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban
pelaksanaan pemilihan kepada Desa dan Bamusdes.



Susunan Panitia Pemilihan Desa

terdiri dari :

 Ketua;

 Sekretaris dan,-

 Anggota, paling banyak 3 (tiga) 

orang.

Susunan Kelompok Panitia 

Pemungutan Suara Desa 

terdiri dari :

• Ketua;

• Sekretaris; dan

• Anggota, paling banyak 6

(Enam) orang.



ALUR PEMILIHAN KEPALA DESA 

Pengumuman dan

Pendaftaran 

9 Hari

Penelitian, Klarifikasi,

Penetapan dan

Pengumuman 

20 Hari

(Balon memenuhi syarat)

Balon belum mencapai 2 org

Perpanjangan, Penelitian,

Klarifikasi, Penetapan dan

Pengumuman 

20 Hari

Balon lebih 5 orang :

Penelitian, Klarifikasi,

Penetapan dan

Pengumuman =

3 Hari

Kampanye =

3 Hari

Masa Tenang =

3 Hari

PELAKSANAAN

Kampanye =

3 Hari
Kampanye =

3 Hari

Masa Tenang =

3 Hari

Masa Tenang =

3 Hari

PELAKSANAANPELAKSANAAN



PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA 

DESA DALAM KEADAAN BENCANA NONALAM 

CORONA VIRUS DISEASE 2019 DILAKUKAN 

DENGAN CARA PENERAPAN PROTOKOL 

KESEHATAN



PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN 

PELAKSANAAN PILKADES

 melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur 
pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga 
derajat celcius);

 penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang 
menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan 
pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia 
pemilihan Kepala Desa dan pemilih;

 penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk 
pembuangan sarung tangan sekali pakai;

 tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga 
jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;

 menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun 
luar ruangan;

 penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air 
mengalir serta hand sanitizer di tempat penyelenggaraan;



PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN

PELAKSANAAN PILKADES

 panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;

 melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat 
pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah 
pelaksanaan kegiatan;

 penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan 
jaga jarak;

 penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi 
keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, 
dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang 
kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan Corona 
Virus Disease 2019 Desa; dan

 protokol kesehatan pencegahan Corona Virus Disease 2019 
sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan 
bupati. 



ANGGARAN PILKADES

Biaya penyelenggaraan pemilihan
Kepala Desa dapat bersumber dari:

 Anggaran Pendapatan dan belanja
Daerah; dan

 Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa.

Biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD

Kabupaten dipergunakan untuk :

✓ Penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;

✓ Pengamanan pemilihan Kepala Desa



Biaya penyelenggaraan

pemilihan Kepala Desa meliputi

❖ administrasi, seperti pengumuman, pembuatan

dan penyebaran undangan, pembuatan surat

suara, pembuatan kotak suara, pendistribusian

surat suara dan kotak suara, sarana dan

prasarana protokol kesehatan covid-19 dan

sebagainya;

❖ pendaftaran Pemilih;

❖ pembuatan TPS dan Bilik Suara serta

kelengkapan lainnya;

❖ Penelitian syarat-syarat Bakal Calon;

❖ biaya seleksi;

❖ honorarium panitia, konsumsi dan biaya rapat-

rapat; dan

❖ honorarium petugas.

❖ perjalanan dinas dalam daerah.

❖ kebutuhan lain yang diperlukan

Biaya pengamanan pemilihan 

Kepala Desa meliputi

Pengamanan ditingkat Desa yang 

dilaksanakan oleh TNI, Polri dan

Perlindungan Masyarakat 

(LINMAS) Desa.



PANITIA TAMBAHAN
Panitia pemilihan desa dapat

membentuk Panitia tambahan

terdiri dari unsur :

 Perangkat Desa;

 Ketua RW;

 Ketua RT;

 Tokoh Masyarakat;

Jumlah Panitia Tambahan

disesuaikan dengan jumlah

kebutuhan.

Panitia tambahan

mempunyai tugas :

▪ membantu dalam penanganan 

protokol covid-19 

▪ pelaksanaan pendaftaran pemilih;

▪ membantu pelaksanaan 

kampanye;

▪ membantu pelaksanaan 

pembuatan TPS;

▪ membantu distribusi surat suara, 

kotak suara dan perlengkapan 

lainnya;

▪ membantu pelaksanaan 

pemungutan suara dan 

perhitungan suara.



Tata Tertib Pemilihan

Tata tertib pemilihan kepala desa sekurang-kurangnya memuat tentang:

✓ tata cara penanganan protokol Covid-19 pada setaip tahapan  

✓ tata cara pelaksanaan kampanye;

✓ metode pelaksanaan kampanye;

✓ kualifikasi sanksi pelanggaran kampanye;

✓ bentuk sanksi dan tata cara pemberian sanksi;

✓ pelanggaran kampanye;

✓ tata cara pembentukan Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa;

✓ tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;

✓ tata cara pelaporan pengaduan atau pelanggaran dalam pemilihan kepala desa.

Tata tertib pemilihan kepala desa ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Desa.



PENJARINGAN

PENYARINGAN

PEMBERKASAN

SELEKSI 

PEMBERKASAN



PENJARINGAN / PENCALONAN

Tahapan pencalonan terdiri atas kegiatan :

➢ panitia pemilihan mengumumkan masa

penjaringan atau pendaftaran bakal calon kepada

masyarakat secara terbuka dan seluas-luasnya

melalui berbagai media informasi sekurang kurang

15 (lima belas) hari sebelum tahapan penjaringan;

➢ pengumuman sekurang-kurangnya memuat

tatacara dan waktu penjaringan dan atau

pendaftaran bakal calon serta syarat-syarat

pencalonan Kepala Desa;

➢ pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon dalam

jangka waktu 9 (sembilan) hari;



Bakal Calon adalah penduduk yang memenuhi 

persyaratan sebagai berikut :

▪ Warga Negara Republik Indonesia;

▪ bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

▪ memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, 

melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan 

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

▪ berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah 

pertama atau yang 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, 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 berdasarkan 

keputusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap;

▪ Surat Keterangan sehat jasmani/rohani dan 

bebas narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah;

▪ tidak pernah menjabat sebagai kepala Desa 

selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara 

berturut-turut atau berselang;

▪ memperoleh rekomendasi dari Bupati apabila 

Bakal Calon merupakan Pegawai Negeri Sipil;

▪ tidak mengundurkan diri dari pencalonan 

Kepala Desa jika sudah ditetapkan menjadi calon 

Kepala Desa.

▪ bagi kepala desa yang mendaftarkan kembali

sebagai bakal calon kepala desa, wajib 

menyerahkan dokumen Laporan 

Penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa 

jabatan Kepala Desa.  



PENYARINGAN

Tahapan penyaringan Bakal Calon kepala Desa, terdiri

dari penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas

persyaratan administratif yang harus dipenuhi serta surat

keterangan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang,



✓ Surat Permohonan Menjadi Calon Kepala Desa, 

ditujukan kepada Panitia Pemilihan kepala desa di 

atas kertas bermaterai cukup;

✓ Surat Pernyataan kesiapan menjadi Calon Kepala 

Desa di atas kertas bermaterai cukup;

✓ Surat Pernyataan Setia dan Taat Kepada Pancasila, 

Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945 di atas kertas bermaterai cukup;

✓ Surat Pernyataan Setia pada Negara dan 

Pemerintah di atas kertas bermaterai cukup;

✓ izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian, 

bagi Bakal Calon yang berasal dari Pegawai 

Negeri Sipil, sedangkan untuk bakal calon yang 

berasal dariTNI dan Polri mengacu kepada 

peraturan perundangan yang berlaku;

✓ Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak 

Pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang 

telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

✓ Surat Keterangan sehat jasmani/rohani dan bebas 

narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah;

✓ Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang 

dikeluarkan oleh Kepolisian Resort sesuai domisili;

✓ Daftar Riwayat Hidup/Riwayat Pekerjaan;

✓ fotokopi ijazah paling rendah pendidikan 

SLTP/Sederajat yang telah dilegalisir oleh Dinas 

Pendidikan;

✓ fotokopi akta kelahiran yang telah dilegalisir oleh 

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

✓ pas foto terbaru (berwarna) ukuran 4 x 6 cm 

sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

✓ fotokopi KTP yang telah dilegalisir oleh Kepala 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten dan atau Surat Keterangan Domisili dari 

Kepala Desa diketahui oleh Camat;

✓ fotokopi akta nikah yang telah dilegalisir oleh Kepala 

Kantor Urusan Agama Kabupaten/kota;

✓ Surat Pernyataan tidak mengundurkan diri dari 

pencalonan Kepala Desa jika sudah ditetapkan 

menjadi calon Kepala Desa.

✓ Bersedia menandatangani pakta integritas.

✓ Penyampaian Program kerja dalam bentuk visi dan 

misi bakal calon Kepala Desa.

PERSYARATAN



TAHAP PENCALONAN MELIPUTI 

KEGIATAN PENDAFTARAN, PENGAMBILAN  

NOMOR URUT DAN KAMPANYE,WAJIB 

DILAKUKAN DENGAN PENERAPAN 

PROTOKOL KESEHATAN;

Penerapan protokol kesehatan paling sedikit meliputi kegiatan

pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye,

calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk

kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan

sulit menjaga jarak seperti deklarasi, iring-iringan,

konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam

maupun di luar ruangan;



❖Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan

kepala Desa, selain harus memenuhi persyarat wajib mendapatkan izin

tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.

❖Dalam hal Pegawai Negeri Sipil terpilih dan diangkat menjadi kepala

Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama

menjadi kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.



Kepala Desa yang akan

mencalonkan diri kembali,

diberi cuti sejak ditetapkan

sebagai calon sampai dengan

selesainya pelaksanaan

penetapan calon terpilih.

✓ Badan Permusyawaratan

Desa yang mencalonkan diri

sebagai Calon Kepala Desa,

maka wajib mengundurkan

diri pada saat ditetapkan

sebagai calon Kepala Desa.

✓ Anggota Badan

Permusyawaratan Desa yang

mengundurkan diri

selanjutnya dilakukan

pergantian antar waktu

berdasarkan urutan hasil

pemilihan Badan

Permusyawaratan Desa, dan

apabila tidak ada maka dipilih

melalui Musyawarah di

wilayah pemilihan tersebut.

Perangkat desa, dan

lembaga kemasyarakatan

Desa yang mencalonkan diri

dalam pemilihan kepala Desa

diberi cuti terhitung sejak yang

bersangkutan terdaftar sebagai

bakal calon kepala Desa sampai

dengan selesainya pelaksanaan

penetapan calon terpilih.



Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi
persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, maka Panitia
Pemilihan Desa melakukan seleksi tambahan
bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa melibatkan Perguruan Tinggi dan atau tenaga
ahli.

Seleksi tambahan
berdasarkan kriteria sebagai berikut :

❑Pengalaman bekerja di lembaga Pemerintahan
❑Tingkat Pendidikan
❑Usia
❑Test tertulis dan wawancara



Seleksi tambahan yang dilaksanakan oleh

Dinas pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Purwakarta yang bekerja

sama dengan melibatkan perguruan

tinggi/tenaga ahli diserahkan kepada

panitia pemilihan Desa untuk mendapat

penetapan.



Pemilih harus memenuhi syarat :

▪ pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau 

sudah/pernah menikah;

▪ nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

▪ tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan

▪ berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum 

disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu 

Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.

▪ Pendaftaran pemilih dapat dibantu oleh panitia tambahan dan atau ketua 

RW dan RT.



❑ Daftar pemilih tetap diumumkan di tempat yang

strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.

❑ Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap

selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya

jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

❑ Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia

menyusun salinan daftar pemilih tetap untukTPS.

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat

diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan

membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan

"meninggal dunia".



Calon Kades dapat melakukan kampanye sesuai dengan materi protokol

covid-19 dengan mempertimbangkan kondisi sosial budaya masyarakat

Desa;

➢ Pelaksanaan kampanye dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum

dimulainya masa tenang;

➢ Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta

bertanggung jawab;

➢ Tata tertib dan jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh panitia

pemilihan.

KAMPANYE



Kegiatan Kampanye, melakukan

ketentuan meliputi:

✓ dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser,

pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan

bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga

bersama;

✓ pelaksanaan Kampanye diutamakan

menggunakan media cetak dan media

elektronik dan/atau media sosial;

✓ dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan

sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat

dilaksanakan dengan membatasi jumlah

peserta yang hadir paling banyak 50 (lima

puluh) orang dengan tetap menerapkan

protokol kesehatan;

✓ pembagian bahan Kampanye harus dalam

keadaan bersih, dibungkus dengan bahan

yang tahan terhadap zat cair, telah

disterilisasi dan dapat disertai dengan

identitas calon Kepala Desa berupa nama,

gambar, nomor urut dan pesan Calon

Kepala Desa;

✓ bahan Kampanye diutamakan berupa

masker, sabun cair, hand sanitizer, disinfektan

berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen)

dan/atau klorin serta sarana cuci tangan;

dan

✓ Calon Kepala Desa atau pelaksana

Kampanye yang positif terpapar Corona Virus

Disease 2019 dilarang terlibat dalam kegiatan

Kampanye.

KAMPANYE



Pelaksana Kampanye dilarang:

• mempersoalkan dasar negara Pancasila,

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk

Negara Kesatuan Republik Indonesia;

• melakukan kegiatan yang membahayakan

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

• menghina seseorang, agama, suku, ras,

golongan, calon dan/atau Calon yang lain;

• menghasut dan mengadu-domba perseorangan

atau masyarakat;

• mengganggu ketertiban umum;

• mengancam untuk melakukan kekerasan atau

menganjurkan penggunaan kekerasan kepada

seseorang, sekelompok anggota masyarakat,

dan/atau Calon yang lain;

• merusak dan/atau menghilangkan alat

peraga Kampanye Calon;

• menggunakan fasilitas pemerintah,

tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

• membawa atau menggunakan gambar

dan/atau atribut Calon lain selain dari

gambar dan/atau atribut Calon yang

bersangkutan; dan

• menjanjikan atau memberikan uang atau

materi lainnya kepada peserta Kampanye.

• melanggar protokol covid-19

LARANGAN KAMPANYE



Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye
dilarang mengikutsertakan:

 kepala desa;
 perangkat desa;
 anggota badan permusyaratan desa.

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan
Kampanye dikenai sanksi:

 peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar
larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan

 penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya
pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat
mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang
berpotensi menyebar ke wilayah lain.



❖ Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan

suara.

❖ Selama masa tenang berbagai bentuk kampanye dinyatakan telah selesai

dan semua atribut kampanye yang terpasang dibersihkan oleh panitia

pemilihan.

❖ Hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.



Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, Panitia Pemilihan

menyediakan perlengkapan di Tempat Pemungutan Surat (TPS)

seperti:
✓ Surat suara;

✓ kotak suara yang tidak tembus pandang dilengkapi kunci gembok, dengan ukuran

yang disesuaikan jumlah pemilih;

✓ kunci kotak suara dipegang oleh Ketua Kelompok Pemungutan suara Desa sebagai

Pimpinan Rapat Pemilihan Kepala Desa;

✓ bilik suara disesuaikan dengan kebutuhan;

✓ alat pencoblos (paku) dan alas;

✓ tinta tetes;

✓ papan tulis dan lain-lain bahan serta alat yang diperlukan.

✓ Sarana dan prasarana protokol kesehatan covid-19 :



❑ Pembukaan kotak suara

❑ Pengeluaran seluruh isi kotak suara

❑ Pengidentifikasian jenis dokumen dan

peralatan

❑ Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen

dan peralatan

Sebelum melaksanakan

pemungutan suara, kelompok

panitia pemilihan suara

melakukan kegiatan :



Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:

a. Calon Kepala Desa didampingi 1 orang saksi;

b. panitia pemilihan tingkat Desa;

c. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari ketua, wakil

ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;

d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan tingkat kabupaten

dan atau sub kepanitiaan tingkat kecamatan

e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang

kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Corona Virus

Disease 2019 Desa; dan

f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga

Kemasyarakatan Desa.

Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir dibuat dalam berita

acara.



Tempat Pemungutan Suara

✓Tempat Pemungutan Suara (TPS) ditentukan dengan jumlah 

pemilih maksimal 500 pemilih 

✓Penentuan lokasi, bentuk dan tata letak Tempat Pemungutan Suara 

ditentukan oleh Panitia Pemilihan dengan memperhatikan 

kemudahan bagi Pemilih.



Sarana dan prasarana protokol kesehatan di TPS

❖Sabun cuci tangan

❖Sarung tangan plastik

❖Tissue

❖Handsanitizer

❖Faceshield

❖Thermogun

❖Cairan desinfektan

❖Masker 

❖Ember 

❖Tempat sampah   



Pemungutan suara dilakukan pada tempat pemungutan suara.

 Tempat pemungutan suara ditentukan lokasinya di tempat yang mudah 

dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap 

pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur dan adil.

 Jumlah lokasi, bentuk, dan tata letak tempat pemungutan suara 

ditetapkan oleh panitia pemilihan Desa.



Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain 

yang melanggar protokol kesehatan dikenai sanksi

a teguran lisan;

b teguran tertulis I;

c teguran tertulis II

d diskualifikasi.

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 

kabupaten berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten dapat

menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol

kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 tidak dapat

dikendalikan



❖ laporan Panitia Pemilihan mengenai Calon Terpilih kepada Badan

Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah

pemungutan suara;

❖ laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih

kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa

paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia

Pemilihan;

❖ Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan

pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak

diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan

❖ Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa

terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan

keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata

cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

❖ Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d adalah wakil Bupati atau camat.

❖ Calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah

suara sah ditetapkan sebagai calon kepala Desa terpilih.

PENETAPAN



❖ Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara

terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan

berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.

❖ Perolehan suara sah lebih luas adalah perolehan suara sah

terbanyak yang menyebar di setiapTPS.



 Pelantikan Kepala Desa terpilih

dilaksanakan secara langsung atau

virtual/elektronik.

 Dalam hal pelantikan Kepala Desa

terpilih dilaksanakan secara

langsung, proses pelantikan

dihadiri oleh:

a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;

b. forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten;

c. camat;

d. perangkat acara; dan

e.

i.

undangan lainnya.

Pelantikan secara langsung dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak

dihadiri 50% (lima puluh persen)




