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TENTANG 
 

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, 

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERBEKEL 
 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

 
BUPATI KLUNGKUNG, 

 
   

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan  Pasal 2 ayat (4), Pasal 3 
ayat (3), Pasal 6 ayat (2), Pasal 20 ayat (2), Pasal 28, Pasal 32 
ayat (2), Pasal 37 ayat (3), Pasal 39 ayat (3), Pasal 40 ayat (2), 

Pasal 42 ayat (4) dan ayat (5) dan Pasal 54 ayat (9) Peraturan 
Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, 

Pengangkatan dan Pemberhentian Perbekel,  perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, 
Pengangkatan dan Pemberhentian Perbekel; 
 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah  
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 

Nusa Tenggara Timur  (Lembaran  Negara Republik 
Indonesia Tahun  1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 1655); 

  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 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 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang  



Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 

tentang  Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 tentang  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republik indonesia Nomor 5717) ; 

  4. 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); 
  5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan 

Musyawarah Desa; 
  6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan 
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 159) 
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1222). 
 
 

 

             MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG TATA 

CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 
PERBEKEL. 

 
   

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

  Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung. 

2. Bupati adalah Bupati Klungkung. 
3. Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur 

dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 



masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 
4. 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.   

5. Pemilihan Perbekel adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat 

di desa dalam rangka memilih Perbekel yang bersifat 
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 

6. Pemberhentian Perbekel adalah pemberhentian Perbekel 
karena masa jabatannya telah berakhir, meninggal dunia, 

permintaan sendiri dan diberhentikan. 
7. Perbekel adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai 

wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan 
rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah;  

8. Panitia Pemilihan Perbekel Tingkat Desa yang selanjutnya 
disebut Panitia Pemilihan  adalah Panitia yang dibentuk oleh 

BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Perbekel; 
9. Panitia Pemilihan Perbekel Tingkat Kabupaten yang 

selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Daerah adalah panitia 
yang dibentuk Bupati pada tingkat Daerah dalam 

mendukung pelaksanaan pemilihan Perbekel. 
10. Calon Perbekel adalah bakal calon Perbekel yang telah 

ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak 
dipilih menjadi Perbekel;  

11. Calon Perbekel Terpilih adalah calon Perbekel yang 
memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan 
Perbekel.  

12. Penjabat Perbekel adalah seorang pejabat yang diangkat oleh 
pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak 

dan wewenang serta kewajiban Perbekel dalam kurun waktu 
tertentu;  

13. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah 
memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih 

dalam pemilihan Perbekel;  
14. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS 

adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar 
Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah 
diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta 

ditambah dengan pemilih baru;  
15. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang 

disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang 
bersangkutan belum terdaftar dalam DPS;  

16. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah 
daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan 
sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah 

pemilih dalam pemilihan Perbekel;  
17. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon 

Perbekel untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka 
mendapatkan dukungan. 

 
18. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS 

adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara. 

19. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang 



selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk 

oleh Panitia Pemilihan untuk melaksanakan pemungutan 
suara di tempat pemungutan suara. 

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 

Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama 
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya 

disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan 

Pemerintahan Desa. 
 

   
  BAB II 

INTERVAL WAKTU PEMILIHAN PERBEKEL 
SECARA BERGELOMBANG 

 

Pasal 2 
 

(1) Pemilihan Perbekel dilakukan secara serentak satu kali atau 
dapat bergelombang. 

(2) Pemilihan Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) 

tahun. 
(3) Pemilihan Perbekel secara bergelombang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada : 

a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan 
Perbekel; 

b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau 
c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 

Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai 
Penjabat Perbekel. 

(4) Pemilihan Perbekel secara bergelombang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan interval waktu 

paling lama 2 (dua) Tahun. 
(5) Pembagian gelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

 
   
  BAB III 

PENUGASAN PELAKSANAAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN 

DAERAH KEPADA PANITIA PEMILIHAN 
 

Pasal 3 

 
(1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
(2) Tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) meliputi:  
a. merencanakan,mengkordinasi  dan menyelenggarakan 

semua tahapan pelaksanaan pemilihan; 

b. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara; 
c. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan 

kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya; 
 

d. memfasilitasi penyampaian surat suara dan kotak suara 
dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia 
pemilihan;dan 



e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

pemilihan. 
(3) Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) pelaksanaanya dapat ditugaskan kepada Desa 
   
   
  BAB IV 

PANITIA PEMILIHAN 
Bagian Kesatu 

Pembentukan Panitia Pemilihan 

 
Pasal 4 

 
(1) BPD membentuk panitia pemilihan setelah pemberitahuan 

akhir masa jabatan. 
(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga 

kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa yang bersifat 
mandiri dan netral. 

(3) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 21 (dua 

puluh satu) orang, terdiri dari: 
a. ketua; 
b. wakil ketua; 

c. sekretaris;  
d. bendahara; dan 

e. anggota. 
(4) Masa tugas Panitia Pemilihan terhitung sejak ditetapkan 

dan sampai dengan dilantiknya Perbekel terpilih. 
(5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara 

tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat. 
   
   

Bagian Kedua 

Tugas Panitia Pemilihan 
 

Pasal 5 

 
  Panitia  Pemilihan mempunyai tugas : 

a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, 
mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan 

pemilihan, dalam hal : 
1) penetapan wilayah pemilihan; 
2) penetapan tata tertib pemilihan; 

3) tata cara penjaringan dan penyaringan Bakal Calon 
Perbekel; 

4) tata cara pendaftaran pemilih; 
5) mengumumkan jadwal pelaksanaan kegiatan pemilihan; 

6) pengawasan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan; 
dan 

7) fasilitasi penyelesaian permasalahan penyelenggaraan 
pemilihan. 
 

  b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada  
Bupati melalui Camat dengan diketahui Perbekel; 

  c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih; 
  d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon yang 



meliputi : 

1) mengumumkan pendaftaran bakal calon Perbekel; 
2) menerima berkas pendaftaran bakal calon; 

3) meneliti persyaratan bakal calon; 
4) meneliti keabsahan, keaslian dan/atau asal usul 

persyaratan administrasi bakal calon; dan 
5) menyelenggarakan seleksi bakal calon. 

e. menetapkan dan mengumumkan calon yang telah 
memenuhi persyaratan; 

  f. menetapkan dan mensosialisasikan tata cara pelaksanaan 

pemilihan; 
  g. menetapkan dan mensosialisasikan tata cara pelaksanaan 

kampanye; 
  h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS; 
  i. melaksanakan pemungutan suara; 
  j. menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara; 
  k. melaksanakan penghitungan suara; 
  l. menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara; 
  m. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi 

penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan; 
  n. menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suaradan 

mengumumkan calon Perbekel terpilih; 
  o. melaksanakan tugas yang ditugaskan oleh panitia 

pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (1); dan 
  p. melakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan pemilihan 

kepada BPD. 
   

Pasal 6 
 

  (1) Tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a 
angka 2 tidak boleh bertentangan dengan ketentuan 
peraturan perundangan. 

  (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan setelah 

mendapat persetujuan BPD. 
 

   
Bagian Ketiga 

Pemberhentian Panitia 

 
Pasal 7 

 
  (1) Apabila anggota Panitia Pemilihan berhenti, maka 

kedudukannya diganti dari unsur yang sama dan 
ditetapkan dengan Keputusan BPD. 

  (2) Anggota Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) karena : 
a. meninggal dunia; 

b. atas pemintaan sendiri; dan 
c. diberhentikan. 

 
  (3) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf c karena ; 

a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan 
atau berhalangan tetap; 

b. berstatus tersangka dalam tindak pidana; dan 
c. mendaftarkan diri sebagai bakal calon Perbekel. 



 
   

BAB V 

KRITERIA SELEKSI TAMBAHAN 
 

Pasal 8 
 

  (1) Dalam hal Bakal Calon Perbekel yang memenuhi 
persyaratan lebih dari 5 (lima), Panitia Pemilihan melakukan 
seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria : 

a. pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan; 
b. tingkat pendidikan; 

c. usia; dan 
d. lulus seleksi tes tertulis 

  (2) Seleksi tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d dengan materi Wawasan Kebangsaan, Pemerintahan 
dan Pengetahuan Umum. 

  (3) Penetapan Calon Perbekel melalui seleksi tes tertulis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berdasarkan 

perolehan nilai peringkat 5 (lima) tertinggi. 
  (4) Segala biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan seleksi 

tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan 
pada APBDesa. 

   
 

Pasal 9 
 

  (1) Bakal Calon Perbekel yang telah ditetapkan menjadi Calon 

Perbekel tidak diperbolehkan mengundurkan diri. 
(2) Dalam hal Calon Perbekel yang ditetapkan sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) meninggal sebelum atau 
setelah pengundian nomor urut calon yang mengakibatkan 

Calon Perbekel yang tersisa untuk mengikuti pengundian 
nomor urut calon serta tahapan pemilihan berikutnya 

kurang dari 2 (dua) orang, maka penyelenggaraan pemilihan 
ditunda dan mengikuti gelombang berikutnya. 

(3) Dalam hal Calon Perbekel yang ditetapkan sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) meninggal dunia sebelum 
atau setelah pengundian nomor urut calon dengan jumlah 

calon yang tersisa 2 (dua) orang atau lebih, maka 
pelaksanaan pengundian dan pelaksanaan tahapan 

Pemilihan Perbekel berikutnya tetap dilanjutkan. 
(4) Calon Perbekel yang meninggal dunia sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) foto yang bersangkutan tetap 
dicantumkan dalam surat suara untuk pelaksanaan 
pemilihan.  

(5) Dalam hal Calon Perbekel yang meninggal dunia 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata memperoleh 

suara terbanyak atau sama dengan satu atau lebih calon 
lainnya, maka suara bagi Calon Perbekel yang meninggal 

dunia dinyatakan nol dan Calon Perbekel yang ditetapkan 
sebagai Calon Perbekel terpilih adalah Calon Perbekel 

peringkat kedua terbanyak. 
 
 

 

 
 BAB VI 

PENGADAAN BAHAN, JUMLAH, BENTUK, UKURAN, WARNA 

SURAT SUARA, KOTAK SURAT SUARA DAN KELENGKAPAN 



PERALATAN LAINNYA 

 
Bagian Kesatu 

Umum 
 

Pasal 10 
 

(1) Panitia Pemilihan menyediakan perlengkapan 
penyelenggaraan Pemilihan Perbekel serentak atau 
bergelombang 

(2) Perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a. perlengkapan pemungutan suara;dan 
b. dukungan perlengkapan lainnya.    

   
   

Pasal 11 

 
  Penyediaan perlengkapan Pemilihan dilaksanakan berdasarkan 

prinsip sebagai berikut: 
a. tepat jumlah; 

b. tepat jenis; 
c. tepat sasaran; 
d. tepat waktu; 

e. tepat kualitas; dan 
f. efisien. 

   
 

Bagian Kedua 
Jenis perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan 

 

Pasal 12 
 

  Perlengkapan Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri dari: 

a. surat suara; 
b. kotak suara 
c. tinta; 

d. bilik pemungutan suara; 
e. segel; 

f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan 
g. tempat pemungutan suara. 

   
 

Pasal 13 

 
  Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 10 ayat (2) huruf b, terdiri dari: 
a. sampul kertas; 

b. tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi; 
c. karet pengikat surat suara; 
d. lem/perekat; 

e. kantong plastik; 
f. ballpoint; 

g. gembok; 
h. spidol; 

i. formulir dan berita acara; 
j. stiker nomor kotak suara; 



k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; 

l. alat bantu tunanetra; 
m. daftar calon; dan 

n. salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilihan 
Tetap Tambahan. 

   

 

Bagian Ketiga 
Pengadaan Bahan dan Jumlah Surat Suara 

 

Pasal 14 
 

  Panitia Pemilihan menetapkan jumlah surat suara sebanyak 
jumlah pemilih dalam DPT ditambah cadangan sebanyak 5 % 

(lima persen). 
 

   
Bagian Keempat 

Bentuk, Ukuran dan Warna Surat Suara 
 

Pasal 15 

 
  Panitia Pemilihan menetapkan bentuk, ukuran dan warna surat 

suara. 
   

Pasal  16 
 

  (1) Bentuk Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 

huruf a berbentuk empat persegi panjang dengan posisi 
vertikal atau horizontal. 

(2) Bentuk surat suara empat persegi panjang dengan posisi 
vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 27 

x 34.5 centimeter. 
(3) Bentuk surat suara empat persegi panjang dengan posisi 

horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 
36 x 23 centimeter. 

   

Pasal 17 
 

  Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a 
menggunakan bahan kertas warna putih. 

   
Pasal  18 

                                          

(1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 memuat 
nomor urut, foto dan nama calon. 

(2) Desain surat suara dibuat dengan ketentuan sebagai 
berikut: 

a. latar belakang foto calon pada kolom berwarna merah 
putih; 

b. tidak memakai ornament, gambar atau tulisan selain 

yang melekat pada pakaian yang dikenakan calon; 
c. tidak memakai ornamen gambar atau tulisan yang 

dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan; 
dan  

d. format surat suara dibuat dengan memperhatikan posisi 
lipatan yang tidak mengenai nomor urut calon, foto calon 
dan nama calon yang dapat mengakibatkan kerusakan 



surat suara. 
   

 

Bagian Kelima 
Kotak Surat Suara dan Kelengkapan Peralatan Lainnya 

 
Pasal 19 

 
  Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan Perbekel 

disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang 

digunakan oleh pemilih. 
   

Pasal 20 

  (1) Penyediaan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
12 huruf b di setiap TPS paling sedikit 1 (satu) buah. 

(2) Penyediaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat dilakukan dengan meminjam kepada Komisi 

Pemilihan Umum Daerah atau melalui pengadaan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

   

 
Pasal 21 

 
  (1) Kotak suara yang disediakan melalui pengadaan dapat 

dibuat dari bahan: 
a. karton kedap air, double waal, cooting sisi luar; atau 
b. plastik. 

(2) Bentuk, ukuran dan warna kotak suara yang terbuat dari 
karton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

diproduksi dengan ketentuan: 
a. berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 

40 cm, dan tinggi 60 cm; 
b. pada sisi samping kanan dan sisi kiri kotak suara diberi 

celah/ lubang untuk memasukkan surat suara dengan 

pajang 18 cm dan lebar 1 cm;  
c. pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat 

memasang gembok; dan 
d. berwarna coklat atau putih. 

(3) Bentuk, ukuran dan warna kotak suara yang terbuat dari 
plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
diproduksi dengan ketentuan: 

a. berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 
35 cm, dan tinggi 60 cm; 

b. pada sisi samping kanan dan sisi kiri kotak suara diberi 
pegangan untuk mengangkat; 

c. tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang 
untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 cm 
dan lebar 1 cm; 

d. pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat 
memasang gembok; dan 

e. warna sesuai ketersedian bahan dan tidak trasparan. 
   

 
Pasal 22 

 
  Panitia Pemilihan menyediakan kelengkapan peralatan lainnya 



yang dibutuhkan dalam proses pemilihan perbekel. 
   

Bagian Keenam 

Tinta 
 

Pasal  23 
 

  (1) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda 
khusus oleh KPPS. 

(2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

tinta. 
(3) Jumlah tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang 

disediakan di setiap TPS paling banyak 2 (dua) botol. 
   

 
Pasal  24 

 
  (1) Tinta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c harus 

aman dan nyaman bagi pemakainya. 

(2) Tinta harus memiliki daya tahan/lekat paling kurang 
selama 24 (dua puluh empat) jam. 

   
 

Bagian Ketujuh 

Bilik Pemungutan Suara 
 

Pasal 25 
 

  (1) Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 huruf d digunakan pada pelaksanaan pemungutan 
suara. 

(2) Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) disediakan disetiap TPS paling sedikit 2 (dua) buah. 

   
 

Bagian Kedelapan 
Segel 

 

Pasal 26 
  Segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, digunakan 

untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman 
dokumen atau barang keperluan pemilihan. 

 
 
 

 
 

 
 

  Bagian Kesembilan 
Alat Untuk Memberi Tanda Pilihan 

 

Pasal 27 
 

  Alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 huruf f adalah alat coblos untuk memberi tanda satu 

kali pada surat suara dengan mencoblos, terdiri dari: 
a. paku untuk mencoblos; 



b. bantalan/alat coblos; dan  

c. tali pengikat alat coblos. 
 

   
  Bagian Kesepuluh 

Tempat Pemungutan Suara 
 

Pasal 28 
 

(1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g, dibuat 

untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. 
(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas. 
(3) Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS disesuaikan 

dengan kebutuhan. 
(4) Pengadaan TPS dilaksanakan oleh KPPS bekerjasama 

dengan masyarakat. 
   

 

Bagian Kesebelas 
Dukungan Perlengkapan Lainnya 

 
Pasal 29 

 
  (1) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 

huruf a digunakan untuk memuat : 

a. surat suara; 
b. berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan 

hasil penghitungan suara di TPS; dan 
c. kunci gembok kotak suara. 

(2) Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berbentuk sampul biasa dan sampul dalam bentuk kubus 
atau kantong. 

 
   

Pasal 30 
 

  (1) Tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dibuat 
dengan ketentuan memuat: 

a. nama; 
b. nomor TPS; 

c. desa; 
d. kecamatan; 
e. Kabupaten; dan 

f. nama dan tanda tangan ketua KPPS. 
(2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat 

dengan bahan kertas karton atau sejenisnya. 
 

    Pasal 31 
 

  Formulir dan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

13 huruf i terdiri dari: 
a. berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS; 

b. sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di 
TPS; 

c. lampiran sertifikat hasil rincian penghitungan perolehan 
suara di TPS yang merupakan catatan hasil penghitungan 



perolehan suara sah; 

d. model plano yang merupakan catatan hasil penghitungan 
perolehan suara di TPS. 

 

 

 

  Pasal 32 
 

  (1) Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13 huruf j dipasang pada setiap kotak suara. 

(2) Stiker nomor kotak suara yang dipasang pada setiap kotak 
suara sebanyak 1 (satu) buah. 

(3) Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) memuat: 
a. tulisan pemilihan perbekel; 

b. nomor kotak suara; 
c. nomor TPS; 

d. nama PPS. 
(4) Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. mengunakan bahan stiker kertas; 
b. berbentuk empat persegi panjang;dan 

c. sebanyak 1 (satu) stiker untuk setiap kotak suara. 
   

 
Pasal 33 

 
  (1) Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

13 huruf l disediakan untuk membantu pemilih tunanetra 

pada saat pemungutan suara; 
(2) Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat bertuliskan huruf braille atau bentuk lain; 
   

 
Pasal 34 

 
  (1) Daftar calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf 

m dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat 

tentang calon yang berhak dipilih. 
(2) Daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disediakan sebanyak 1 (satu) lembar pada setiap TPS. 
(3) Daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. menggunakan bahan kertas warna putih; 
b. berbentuk empat persegi panjang; dan 

c. sebanyak  1 (satu) lembar untuk setiap TPS. 
  Pasal 35 

 
  Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan 

pengadaan lainnya dilaksanakan oleh panitia pemilihan 

kabupaten dan dapat ditugaskan kepada panitia pemilihan. 
   

Pasal 36 
 

  (1) Panitia Pemilihan mengadakan dan mendistribusikan surat 
suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan 
dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat dengan 

mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, 



hemat anggaran, transparansi dan akuntabel. 

(2) Pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) memperhatikan kebutuhan surat suara dan hasil cetak 

yang berkualitas. 
   

BAB VII 
TPS KHUSUS 

 
Pasal 37 

 
  (1) Panitia pemilihan menyediakan TPS khusus.  

(2) TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipergunakan bagi mereka yang sedang menjalani rawat 
inap di rumah sakit atau sejenisnya dan sedang menjalani 

hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan dan sudah 
terdaftar dalam DPT. 

(3) Jumlah TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disesuaikan dengan kebutuhan. 
 

   
BAB VIII 

PEROLEHAN SUARA SAH YANG LEBIH LUAS 
 

Pasal 38 

 
  (1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Perbekel Terpilih yang 

memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah. 
(2) Dalam hal calon Perbekel terpilih yang memperoleh suara 

terbanyak atau lebih dari 1 (satu), ditetapkan berdasarkan 
suara sah terbanyak pada TPS. 

   
  BAB IX 

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PEMILIHAN 

PERBEKEL KEPADA BPD DAN PENYAMPAIAN CALON PERBEKEL 
TERPILIH OLEH BPD KEPADA BUPATI 

 
Pasal 39 

 
(1) Panitia Pemilihan menyampaikan Laporan Hasil Pemilihan 

Perbekel yang dilampiri berita acara jalannya pemungutan 

suara dan berita acara hasil penghitungan suara Perbekel 
kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah 

pemungutan suara. 
(2) BPD berdasarkan laporan Panitia Pemilih sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) menetapkan calon Perbekel terpilih 
dengan Keputusan BPD. 

(3) BPD menyampaikan laporan Calon Perbekel terpilih kepada 
Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah 
penetapan Calon Perbekel Terpilih. 

 
   

      Pasal 40 

 
(1) Calon Perbekel terpilih disahkan pengangkatannya dengan 

Keputusan Bupati. 

(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung 

sejak diterima laporan hasil pemilihan Perbekel dari BPD. 



   

BAB X 
FASILITASI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL 

PEMILIHAN PERBEKEL 
 

Pasal 41 
 

  (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Perbekel, 
Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka 
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 

diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.  
(2) Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Perbekel 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati, dengan memperhatikan pertimbangan 

dari Panitia Pemilihan Daerah, BPD, dan Panitia Pemilihan. 
(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

bersifat final dan mengikat. 
   

BAB XI 

PELANTIKAN CALON PERBEKEL TERPILIH 
 

Bagian Kesatu 
Pelantikan Perbekel 

 
Pasal 42 

 
  (1) Pelantikan Calon Perbekel terpilih dilakukan paling lambat 

30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan Keputusan 

Bupati mengenai pengesahan pengangkatan Calon Perbekel 
terpilih. 

(2) Pelantikan Calon Perbekel terpilih sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang 

ditunjuk. 
(3) Susunan acara pelantikan Perbekel sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) adalah sebagai berikut : 

a. pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan 
Pengangkatan Perbekel; 

b. pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Bupati atau 
pejabat yang ditunjuk; 

c. penandatanganan berita acara pengambilan 
sumpah/janji; 

d. kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk; 
e. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang 

ditunjuk; 

f. pembacaan Amanat Bupati; 
g. pembacaan doa; 

(4) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilaksanakan secara bersamaan pada tempat dan tanggal 

yang telah ditentukan. 
(5) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b 

sebagai berikut :  

a. demi Tuhan, saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan 
memenuhi kewajiban saya selaku Perbekel dengan 

sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;  
b. bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan 

mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan  
c. bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi 

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 



Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan 

perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang 
berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 
 

  Bagian Kedua 
Serah Terima Jabatan 

  
Pasal 43 

 
  (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon 

Perbekel terpilih. 

(2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah 

terima jabatan. 
(3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada 

Acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon 
Perbekel terpilih setelah penyematan tanda jabatan 

bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima 
jabatan. 

(4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) terdiri atas: 
a. pendahuluan; 

b. monografi Desa; 
c. pelaksanaan program kerja tahun lalu; 

d. rencana program yang akan datang; 
e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, 

dan rencana kegiatan setahun terakhir; 
f. hambatan yang dihadapi;dan 

g. daftar inventarisasi dan kekayaan desa. 
 

  Pasal 44 

 
  (1) Dalam hal Calon Perbekel terpilih belum mengucapkan 

sumpah/janji dan dilantik sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 42 ayat (5) karena meninggal dunia dilakukan 

musyawarah desa untuk menetapkan Calon Perbekel 
sebagai pengganti Calon Perbekel yang meninggal dunia.  

(2) BPD menyampaikan laporan Calon Perbekel terpilih hasil 
musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
kepada Bupati untuk disahkan. 

 
  BAB XII 

PEMBIAYAAN 
 

Pasal 45 

  (1) Biaya pemilihan Perbekel secara serentak atau 

bergelombang dibebankan pada APBD. 
(2) Biaya Pemilihan yang berasal dari APBD meliputi : 

a. honorarium Panitia Pemilihan; dan  

b. kelengkapan lainnya selama proses pemilihan. 
(3) Selain dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

biaya pemilihan Perbekel dapat juga dibantu dari APBDesa 
untuk kebutuhan  pelaksanaan  pemungutan suara. 

(4) Biaya dari APBDesa antara lain untuk: 
a. pengadaan surat suara; 



b. pengadaan surat undangan; 

c. honorarium tenaga pengamanan;dan 
d. kelengkapan lainnya yang dipergunakan pada 

pelaksanaan pemungutan suara. 
 

   
BAB XIII 

LAIN-LAIN 
 

Bagian Kesatu 

Kelompok Panitia Pemungutan Suara 
 

Pasal 46 
 

  (1) Jumlah Anggota KPPS disesuaikan dengan kebutuhan dan 
berasal dari warga masyarakat setempat. 

(2) Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh Panitia 

Pemilihan. 
(3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib 

dilaporkan kepada ketua Panitia Pemilihan Kabupaten. 
(4) Susunan KPPS terdiri atas seorang ketua merangkap 

anggota dan anggota. 
 

  Pasal 47 
 

  (1) KPPS menyampaikan surat undangan kepada Pemilih yang 
terdaftar dalam DPT di wilayah kerjanya paling lambat 3 
(tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara. 

(2) surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(3) Dalam hal Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, KPPS 

dapat menyampaikan surat undangan kepada keluarganya 
dan diminta untuk menandatangani tanda terima. 

   

 

  Pasal 48 
 

  (1) Dalam hal seluruh Pemilih telah melaksanakan hak pilihnya 
maka KPPS atas persetujuan Panitia Pemilihan dapat 

mengakhiri pelaksanaan pemungutan suara.  
(2) Setelah pemungutan suara berakhir KPPS selanjutnya 

membuat Berita Acara jalannya Pemilihan Perbekel di TPS 

yang ditandatangani oleh KPPS dan saksi di masing – 
masing TPS. 

(3) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah 
pemungutan suara berakhir. 

(4) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan melalui KPPS 

menghitung: 
a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan 

salinan DPT untuk TPS; 

b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; danjumlah 
surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena 

rusak atau keliru dicoblos. 
(5) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon Perbekel, 
BPD, dan warga masyarakat. 

(6) KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang 

ditandatangani oleh ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 1 



(satu) orang anggota KPPS serta saksi Calon Perbekel. 

(7) Dalam hal saksi Calon Perbekel tidak mau menandatangani 
berita acara hasil penghitungan suara, maka berita acara 

hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua 
KPPS tetap sah. 

(8) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7), dimasukkan dalam sampul khusus 

yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara 
yang pada bagian luar ditempel label atau segel. 

(9) KPPS menyerahkan berita acara jalannya pemungutan 

suara, berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, 
dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan 

penghitungan suara di masing-masing TPS kepada Panitia 
Pemilihan 

 

   

Bagian Kedua 
Prosedur Dalam Fasilitasi Penyelesaian PerselisihanHasil 

Pemilihan Perbekel 
 

  Pasal 49 

 
  (1) Pelanggaran pada pelaksanaan pemilihan Perbekel 

dilaporkan kepada Panitia Pemilihan oleh Calon Perbekel. 
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 

secaratertulis yang berisi : 
a. nama dan alamat pelapor; 

b. waktu dan tempat kejadian perkara; 
c. nama dan alamat pelanggar; 
d. nama dan alamat saksi – saksi; dan 

e. uraian kejadian. 
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 

kepada Panitia Pemilihan paling lama 3 (tiga) hari sejak 
terjadinya pelanggaran. 

(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan diatur 
oleh Panitia Pemilihan dalam tata tertib pemilihan perbekel. 

 




