B. Hasil Evaluasi 

Permendagri 65 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 66 Tahun 2017
Perda Nomor 19 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016
Hasil evaluasi
Pasal 42 Permendagri 65 Tahun 2017
	Calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak  dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala Desa terpilih. 

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.  
Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan bupati/wali kota.



Pasal 37
	Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak  dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih. 

Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan Tempat Pemungutan Suara hanya 1 (satu), Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar. 
Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan bertempat tinggal dalam 1 (satu) wilayah yang sama, maka diadakan rapat pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa  Ulangan yang diikuti oleh Calon Kepala Desa yang memperoleh jumlah dukungan suara terbanyak sama, paling lama 14 (empat belas) hari sejak pelaksanaan pemungutan suara.  
Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemungutan Suara, Penghitungan Suara, dan Pemilihan Kepala Desa Ulangan diatur dengan Peraturan Bupati.  


	Terdapat perbedaan ketentuan  dasar penetapan calon kepala desa terpilih dalam hal calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 orang, pada ketentuan Pasal 42 ayat (2) Permendagri didasarkan pada wilayah perolehan suara sah yang lebih luas, sedangkan pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) Perda berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
	Ketentuan Pasal 42 ayat (2) berimplikasi pemungutan suara pada TPS harus dibedakan berdasar wilayah / daerah pemilihan ( misal:  TPS berlokasi pada tiap-tiap dusun/  hanya terdapat 1 TPS tetapi terdapat beberapa kotak suara mewakili tiap-tiap dusun).
	Perbedaan ketentuan sebagaimana angka 1 diatas berimplikasi adanya perbedaan hasil calon kepala desa terpilih, sebagaimana dapat dilihat pada contoh simulasi berikut:

Calon B 
Berasal dari dusun X
Memperoleh jumlah total 20 suara
Calon A 
Berasal dari dusun Y
Memperoleh jumlah total 20 suara




TPS berlokasi pada 1 tempat dan terdapat 3 kotak suara yang dibedakan masing-masing dusun pada desa tersebut
Dusun Z
(10 DPT)
A: 0 suara
B: 10 suara
Dusun Y
(20 DPT)
A: 20 suara
B: 0 suara
Dusun X
(10 DPT)
A: 0 suara
B: 10 suara





Apabila berdasar ketentuan pasal 37 ayat (2) Perda Nomor 19 Tahun 2015, maka yang ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih adalah A dengan dasar bahwa dusun Y dimana tempat calon yang bersangkutan tinggal mempunyai jumlah pemilih terbesar (tanpa mempertimbangankan perbandingan perolehan suara sah tiap-tiap wilayah/dusun), tetapi apabila berdasar ketentuan Pasal 42 Permendagri 65 Tahun 2017 maka yang ditetapkan sebagai calon terpilih adalah B karena memperoleh suara sah berdasar wilayah perolehan yang lebih luas (2 dusun).
	Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, direkomendasikan agar ketentuan Pasal 37 Perda Nomor 19 tahun 2015 diubah menyesuaikan redaksi Pasal 42 Permendagri 65 Tahun 2017.



Pasal 48 Permendagri 65 Tahun 2017
	Biaya pemilihan kepala Desa dan tugas panitia  pemilihan kabupaten/kota yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD. 

Pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APBDesa.

Pasal 9
	Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD. 

Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) dipergunakan untuk :
	pengadaan surat suara;

pengadaan kotak suara;
pengadaan peralatan lainnya ;
honorarium Panitia tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan; 
	dan biaya Pelantikan. 
	Dalam Perda dan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Perda belum diatur ketentuan pembebanan biaya Pemilihan Kepala Desa antar waktu pada APBDes.
	Mengingat norma/ aturan induk mengenai pembebanan pembiayaan pemilihan kepala desa sudah diatur dalam Perda, maka ketentuan mengenai   pembebanan biaya Pemilihan Kepala Desa antar waktu pada APBDes cukup dengan menambahkan pengaturannya  dalam Peraturan Bupati Bupati Nomor 71 Tahun 2016 yeng merupakan peraturan pelaksanaan dari Perda Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.


Pasal 4A Permendagri Nomor 66 Tahun 2017
	Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia,  berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan bupati/wali kota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagai Penjabat Kepala Desa. 

Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
Pasal 4B Permendagri Nomor 66 Tahun 2017
	Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa. 

Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama bupati/wali kota memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa. 
Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati/Wali Kota memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa. 
Calon kepala desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati/Wali Kota memberentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai Penjabat Kepala Desa. 
Calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan diangggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan. 
Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan. 
	Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa.

Belum diatur

	Merupakan sustansi pengaturan baru yang belum diatur secara lengkap dalam Perda, sehingga perlu  ditambahkan   dalam ketentuan  Perda
	Substansi dari ketentuan Pasal 4A Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 merupakan pengaturan untuk mengantisipasi kondisi adanya  Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia,  berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan.
	Mengingat pengaturannya bersifat teknis, melengkapi dan tidak ada pertentangan dengan ketentuan Perda, maka untuk menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 4A Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 cukup dengan menambahkan pada Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Perda Nomor 19 Tahun 2015.



Pasal 6A Permendagri Nomor 66 Tahun 2017
	Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat  menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai pegawai negeri sipil. 
	Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan kepala Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.



Belum diatur 

	Merupakan substansi pengaturan baru yang belum diatur dalam Perda maupun Peraturan Bupati pelaksananya.
	Mengingat sifat pengaturannya cukup substantif/ mendasar   dan belum ada norma dasar/ induk pada Perda Nomor 19 Tahun 2015, maka direkomendasikan untuk menambahkan ketentuan tersebut pada Perda dengan mengubah Perda Nomor 19 Tahun 2015.


Pasal 8 Permendagri Nomor 66 Tahun 2017
	Kepala Desa berhenti karena:  

a.  meninggal dunia; 
b.  permintaan sendiri; atau 
c.  diberhentikan. 
	Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) huruf c karena: 

	berakhir masa jabatannya; 

tidak dapat melaksanakan tugas secara  berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya; 
tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
melanggar larangan sebagai kepala Desa;  
	adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;  
	tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; dan/ atau  
dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
	Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada bupati/wali kota melalui camat atau sebutan lain.  
	Laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang di alami oleh kepala Desa yang bersangkutan. 

Atas laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bupati/wali kota melakukan kajian untuk proses selanjutnya.


Pasal 48 
	Kepala Desa berhenti, karena :

a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; atau
c. diberhentikan; 
	Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :

	berakhir masa jabatannya;

tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;  
tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Desa; 
melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
	adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan,  penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa; 
	tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; 
dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 
	Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat. 

(4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan musyawarah BPD yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.

Terdapat 2 perbedaan mendasar mengenai alasan pemberhentian kepala desa:
	Pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 terdapat pembatasan  alasan pemberhentian karena tidak melaksanakan tugas secara berturut-turut selama 6 bulan, yaitu karena karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya, hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 48 ayat (2) huruf b Perda Nomor 19 Tahun 2015 yang tidak mengatur batasan secara tegas. 

Pada  ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf g Permendagri Nomor 65 Tahun 2017, alasan pemberhentian karena dinyatakan sebagai terpidana, hanya berlaku untuk hukuman pidana penjara paling singkat 5 tahun, hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 48 ayat (2) huruf g Perda Nomor 19 Tahun 2015 yang tidak mengatur batasan jenis hukuman dan lama hukuman pidana.
	Mengingat perbedaan cukup mendasar dan subtantif, maka direkomdasikan untuk  mengubah Perda Nomor 19 Tahun 2015 menyesuaikan ketentuan Permendagri Nomor 66 Tahun 2017.






