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BAB III

Kedudukan, Fungsi, dan Eksistensi Peraturan Desa Sebagai Wujud

Demokratisasi di Desa Dalam Kaitannya Dengan Otonomi Desa

Untuk memahami bagaimana lembaga demokratisasi di desa dalam

kaitannya dengan otonomi desa, sudah barang tentu juga harus dianalisa dan

dikritisi lebih lanjut terkait Peraturan Desa. Penulisan bab ini mencoba untuk

menjelaskan eksistensi kedudukan, fungsi, dan eksistensi peraturan desa dalam

sistem ketatanegaraan dan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai

wujud demokratisasi di desa dalam kaitannya dengan otonomi desa. Penguraian

Peraturan Desa dalam bab ini akan dibagi menjadi sebelum dan sesudah UU 6/14

diberlakukan agar dapat dimengerti perbedaan sekaligus implikasi pengaturan

terkait Peraturan Desa terhadap demokratisasi di desa dalam kaitannya dengan

otonomi desa.

3.1. Kedudukan, Fungsi, dan Eksistensi Peraturan Desa Sebelum Undang-

Undang No. ... Tahun 2013 tentang Desa

Sub-bab ini akan membahas tentang kedudukan, fungsi, dan eksistensi

Peraturan Desa sebelum UU 6/14, yakni sesuai pengaturan di dalam UU 32/2004

jo. PP 72/2005.

3.1.1. Kedudukan Peraturan Desa Sebelum Undang-Undang No. ... Tahun

2013 tentang Desa

Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia

adalah Negara Hukum (rechtstaat). Melalui pengaturan tersebut ditegaskan bahwa
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kehidupan bernegara di Indonesia dibentuk dan didasarkan pada hukum, bukan

kekuasaan semata. Hukumlah yang pada akhirnya dapat menjadi instrumen

berjalannya kekuasaan di Negara Indonesia secara adil dan benar.

Burgens dkk. mengemukakan pengertian rechtstaat secara sederhana, yaitu

negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan

penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah

kekuasaan hukum.97

Hal demikian berlaku  pula dalam kehidupan pemerintahan desa. Setiap

tindakan dari pemerintahan desa harus didasarkan pada peraturan perundang-

undangan yang sah dan tertulis, di mana peraturan perundang-undangan tersebut

harus ada dan berlaku terlebih dahulu sebelum tindakan atau perbuatan

administrasi dilakukan oleh pemerintahan desa.

Pasal 206 UU 32/2004 menyatakan bahwa,

“Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:
a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-

usul desa;
b. Urusan pemerintahan yang menjhadi kewenangan

kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
c. Tugas pembantuan dari Pemerintah., pemerintah provinsi,

dan/atau pemerintah kabupaten/kota;
d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan

perundang-undangan diserahkan kepada desa.”

Ketentuan di atas menyatakan bahwa desa memiliki kewenangan

pemerintahan. Sebagaimana telah disampaikan di atas, dalam melaksanakan

kewenangan pemerintahan tersebut desa membutuhkan suatu instrumen hukum

yang digunakan sebagai sarana berjalannya roda pemerintahan desa

97 A. Hamid S. Attamimi, Teori Perundang-undangan Indonesia, pidato, makalah
disampaikan pada upacara pengukuhan jabatan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas
Indonesia pada 25 April 1992 di Jakarta, hlm. 8.
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tersebut.Instrumen hukum yang digunakan adalah Peraturan Desa, Peraturan

Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa.

Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial

budaya masyarakat desa setempat.98 Dengan demikian, peraturan desa juga tidak

boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi.99

Dari penjelasan Pasal 55 Ayat (3) PP 72/2005 di atas terlihat jelas bahwa

kedudukan peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun di manakah letak kedudukan

peraturan desa di dalam hierarki peraturan perundang-undangan? Apa saja

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari peraturan desa? Untuk

menjawab pertanyaan tersebut harus dilihat ketentuan yang diatur oleh UU

12/2011.

Pasal 7 Ayat (1) UU 12/2011 mengatur tentang jenis dan hierarki peraturan

perundang-undangan di Indonesia yang terdiri dari:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahunn 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selain itu, Pasal 8 Ayat (1) UU 12/2011 menyatakan bahwa,

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 Ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh

98 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa,Op. Cit., Ps. 55 Ayat (3).
99 Ibid, Ps. 55 Ayat (4).
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Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan
Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri,
badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan
Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala
Desa atau yang setingkat.”

Dari kedua pasal tersebut tidak jelas ditunjukkan di mana kedudukan Peraturan

Desa, meski di dalam Pasal 8 Ayat (1) dimuat salah satu jenis peraturan

perundang-undangan berupa “peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa atau

yang setingkat”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa UU 12/11 mengakomodir

keberadaan Peraturan Desa, tanpa mengatur lebih jauh tentang kedudukannya.

Kenyataan pengaturan ini berbeda dengan pengaturan di UU sebelumnya,

yakni UU 10/2004 Pasal 7 Ayat (1), (2), dan (3) yang menyatakan bahwa,

“(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah
sebagai berikut:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahunn
1945;

b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang;

c. Peraturan Pemerintah;
d. Peraturan Presiden;
e. Peraturan Daerah.

(2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
meliputi:

a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan
rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur;

b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan
perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama dengan
walikota;

c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan
perwakilan desa bersama dengan kepala desa atau nama
lainnya;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Peraturan
Desa/peraturan yang setingkat diatur dengan Peraturan Daerah
kabupaten/kota yang bersangkutan.”
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Pengaturan yang lama ini secara jelas menyatakan kedudukan peraturan desa,

yakni termasuk di dalam peraturan daerah, di bawah peraturan daerah

kabupaten/kota. Melihat pengaturan yang demikian sudah barang tentu melalui

berlakunya UU 12/2011, peraturan desa tidak lagi masuk ke dalam hierarki

peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dinamika norma dari ketentuan Pasal 7 Ayat (1) UU 12/2011 tersebut

merupakan dinamika norma vertikal, artinya dinamika yang berjenjang dari atas

ke bawah atau dari bawah ke atas.100 Sehingga norma hukum yang ada di bawah

mendasarkan pada norma hukum di atasnya. Menurut Bagir Manan, peraturan

perundang-undangan adalah sebagai berikut:101

a. Setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan
jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang
bersifat mengikat umum;

b. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-
ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu
tahanan;

c. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum abstrak
atau abstrak umum, artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan
pada obyek, peristiwa, atau gejala konkret tertentu;

d. Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Belanda,
peraturan perundang-undangan yang lazim disebut dengan wet in
materoele zin, atau sering juga disebut dengan algemeen
verbindende voorschift yang meliputi antara lain: de supra-
nationale algemeen verbindende voorschriften, wet, AMvB,de
Ministeriele verordening, de gemeentelijke raadsverordeningen,
de provinciale staten verodeningen.

100 Sukardi, Buku Ajar Teknik Perancangan Perundang-undangan, Fakultas Hukum
Universitas Airlangga, 2010, hlm. 36.

101 Bagir Manan, “Ketentuan-ketentuan Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan Dalam Pembangunan Hukum Nasional” (makalah yang disampaikan pada Pertemuan
Ilmiah tentang Kedudukan Biro-Biro Hukum/Unit Kerja Departemen/LPND dalam Pembangungan
Hukum, Jakarta, 19-20 Oktober 194), hlm. 1-3, dikutip dari Maria Farida, Ilmu Perundang-
Undangan (1): Jenis, Fungsi, Materi Muatan, Kanisius,Yogyakarta, 2007, hlm. 11.
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Menurut Solly Lubis 102 , peraturan dinilai sempurna apabila peraturan

tersebut memberikan keadilan bagi yang berkepentingan, memberikaan kepastian

hukum, dan memberikan manfaat yang jelas bagi yang berkepentingan. Untuk

menilai peraturan sebagaimana dijelaskan tersebut, terlebih dahulu harus dilihat

isi dari sebuah aturan hukum tersebut, yakni norma hukumnya.

Menurut Maria Farida, sifat norma hukum dalam peraturan perundang-

undangan dapat berupa:103

a. Perintah (gebod)

b. Larangan (verbod)

c. Pengizinan (toestemming)

d. Pembebasan (vrijstelling)

Norma dari sebuah peraturan adalah isi utama atau inti dari peraturan itu

sendiri, dengan perintah sebagai prototype-nya. 104 Tiap peraturan, siapapun

pembuatnya, seharusnya merupakan atau memuat norma.105 Norma tersebut dapat

dirumuskan secara prohibitor ataupun secara mandator. Perumusan mandator

mewajibkan suatu tindakan oleh suatu pihak yang diharuskan, sementara

perumusan prohibitor melarang suatu perbuatan.

Pada umumnya, peraturan dirumuskan secara mandator yang berisikan

perintah kepada aparat atau pihak-pihak tertentu yang dituju hukum untuk

102 M. Solly Lubis, Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan, CV Mandar Maju, Bandung,
2008, hlm. 44, dikutip oleh Bagus Oktafian, Eksistensi Peraturan Desa Dalam Sistem
Ketatanegaraan dan Perundang-undangan di Indonesia, skripsi, Fakultas Hukum Universitas
Airlangga, Surabaya, 2012.

103 Maria Farida, Op. Cit., hlm. 35-36.
104 Sukardi, Op. Cit., hlm. 40-41.
105 Karel E. M. Bongenaar, “Beberapa Aspek Mengenai Sifat Normatif dari Peraturan

Perundang-undangan”, Yuridika, No. 1 dan 2 Tahun VII, Januari-Febuari-Maret-April 1992, hlm.
15.
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melakukan sesuatu. Dalam melaksanakan hal yang diperintahkan tersebut, pihak-

pihak yang dituju tersebut harus menafsirkan terlebih dahulu aturan tersebut

sebelum bertindak. Sehingga dalam melakukan penafsiran tersebut, asas yang

berlaku adalah “apabila tidak diatur maka belum tentu boleh” (berbeda dengan

perumusan prohibitor, asas yang berlaku adalah “apabila tidak dilarang maka

boleh”).  Norma dengan rumusan mandator juga pada umumnya berhubungan

dengan peraturan lain, baik peraturan yang lebih tinggi maupun yang sederajat,

atau sebaliknya dijabarkan lebih lanjut ke peraturan di bawahnya. D

Dengan mengaitkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 8 UU 12/2011

serta Pasal 55 PP 72/2005 dengan teori di atas dapat dilihat bahwa Peraturan Desa

tidak hanya merupakan penjabaran lebih lanjut peraturan yang lebih tinggi,

melainkan juga mencerminkan pemberdayaan masyarakat desa untuk

meningkatkan kesejahteraannya sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman

melalui pemenuhan dan pemberian keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi

masyarakat desa secara menyeluruh.

Dalam Pasal 8 Ayat (2) UU 12/2011 dinyatakan bahwa “Peraturan

Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui

keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang

diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau

dibentuk berdasarkan kewenangan.”

Sesuai pengaturan pasal di atas dan definisi peraturan perundangan-

perundangan oleh Bagir Manan peraturan desa juga terkait dengan kewenangan.

Philipus M. Hadjon menyatakan tiga sumber wewenang, yakni atribusi, delegasi,
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dan mandat. 106 Wewenang atribusi adalah wewenang yang diberikan atau

ditetapkan untuk jabatan tertentu. Konsep wewenang delegasi adalah wewenang

pelimpahan. Sementara konsep mandat mengandung makna penugasan, bukan

pelimpahan wewenang. Sehingga secara teoritis peraturan desa dapat dibentuk

melalui delegasi atau mandat dari pemerintahan yang lebih tinggi, yaitu dalam arti:

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan

pengaturannya kepada desa atau tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah

provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

Kedudukan Peraturan Desa sejatinya adalah penjabaran dari peraturan yang

lebih tinggi, atau dapat dibentuk sepanjang diperintahkan oleh peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi, atau bisa juga dibentuk berdasarkan

kewenangan, sebagaimana dapat dicermati melalui hubungan Pasal 206 UU

32/2004, Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 8 UU 12/2011, dan Pasal 55 Ayat (3) dan (4)

PP 72/2005. Melalui UU 12/2011 yang pengaturannya menghilangkan peraturan

desa dari hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, kedudukan

peraturan desa akhirnya bergeser hanya sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini adalah peraturan daerah

kabupaten/kota dalam rangka menjalankan penyelenggaraan dan fungsi

pemerintahan, bukan sebagai penyelenggaraan otonomi desa.

Kedudukan peraturan desa semenjak berlakunya UU 12/2011 tersebut tentu

berimplikasi terhadap demokratisasi di desa. Peraturan desa sesungguhnya

merupakan instrumen hukum yang dibutuhkan di dalam penyelenggaraan

106 Philipus M. Hadjon, Hukum Administrasi dan Good Governance, Universitas Trisakti,
Jakarta, 2010, hlm. 20-21.
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pemerintahan desa sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 55 Ayat (2) PP

73/2005. Demokratisasi di desa juga bergantung pada pengaturan yang berbentuk

hukum suatu peraturan desa. Fungsi peraturan desa lebih lanjut akan dianalisa di

sub-bab selanjutnya. Untuk mengetahui lebih lanjut implikasi kedudukan

peraturan desa yang disebabkan oleh pengaturan UU 12/2011 tersebut terhadap

demokratisasi di desa juga harus diurai lebih lanjut tentang eksistensi peraturan

desa tersebut.

Terkait kedudukan peraturan desa ditinjau dari ketentuan-ketentuan di atas

tentu berimplikasi terhadap demokratisasi di desa, mengingat peraturan desa pada

hakikatnya adalah instrumen penyelenggaraan kekuasaan di desa. Untuk

mengetahui implikasi tersebut harus terlebih dahulu dipahami pula terkait fungsi

dan eksistensi peraturan desa.

3.1.2. Fungsi Peraturan Desa Sebelum Undang-Undang No. ... Tahun 2013

tentang Desa

Dalam sebuah negara hukum yang demokratis perundang-undangan sangat

memegang peranan penting dalam rangka penyelenggaraan kemakmuran rakyat

oleh negara. 107 Hal demikian terjadi karena dalam menyelenggarakan suatu

pemerintahan, negara atau penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang.

Pada abad XIX negara mulai diminta untuk ikut campur tangan kembali dalam

kehidupan masyarakat yang semakin kompleks untuk menciptakan ketertiban dan

penyelenggaraan kesejahteraan rakyat.108 Batasan kekuasaan negara adalah rakyat

107 Sukardi, Op. Cit., hlm. 1.
108 Ibid, dikutip dari Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, Bina Ilmu,

Surabaya, 1987, hlm. 44.
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itu sendiri. Implementasi dari hal tersebut adalah digunakannya instrumen hukum

dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan rakyat sebagai batasan atau aturan

main penyelenggaraan kekuasaan tersebut.

Instrumen tersebut, salah satunya berupa peraturan perundang-undangan,

berfungsi sebagai pembatas kekuasaan negara sekaligus sebagai pembatas

kebebasan rakyat. Hal demikian ditujukan untuk tercapainya suatu perilaku

penguasa maupun perilaku rakyat yang mendasarkan diri terhadap hak kebebasan

tersebut tidak mengganggu kebebasan orang lain dan tidak menimbulkan

pelanggaran dasar.109

Bagir Manan menjelaskan fungsi peraturan perundang-undangan yang

dibedakan menjadi dua kelompok utama, yaitu fungsi internal dan fungsi

eksternal110:

a. Fungsi Internal

Yang dimksud dengan fungsi internal adalah fungsi peraturan

perundang-undangan sebagai subsistem hukum terhadap sistem kaidah

hukum pada umumnya. Secara internal, peraturan perundang-undangan

menjalankan beberapa fungsi:

1) Peraturan perundang-undangan berfungsi dalam penciptaan hukum.

Sebagai cara utama penciptaan hukum, peraturan perundang-undangan

juga menjadi sendi utama sistem hukum nasional (sistem hukum

Indonesia berupa civil law, politik pembangunan hukum nasional yang

menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai instrumen utama).

109 Ibid.
110 Bagir Manan, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Jakarta.
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2) Peraturan perundang-undangan juga memiliki fungsi dalam

pembentukan hukum. Selain sebagai sarana memperbaharui peraturan

perundang-undangan yang lain, peraturan perundang-undangan juga

dapat berfungsi untuk memperbaharui yurisprudensi, hukum kebiasaan,

atau hukum adat dalam rangka menyesuaikan pengaturan dengan

kenyataan yang berkembang ada.

3) Peraturan perundang-undangan juga berfungsi dalam integrasi

pluralisme sistem hukum, mengingat di Indonesia saat ini masih berlaku

empat macam sistem hukum: sistem hukum kontinental, sistem hukum

adat, sistem hukum agama, dan sistem hukum nasional.

4) Peraturan perundang-undangan terakhir secara internal berfungsi

sebagai penjaga kepastian hukum. Peraturan perundang-undangan

memberikan kepastian hukum secara lebih, melebihi kepastian hukum

yang didapat dari hukum kebiasaan, hukum adat, maupun hukum

yurisprudensi.

b. Fungsi Eksternal

Yang dimaksud dengan fungsi eksternal adalah keterkaitan peraturan

perundang-undangan dengan lingkungan tempatnya berlaku. Fungsi ini juga

dapat disebut sebagai fungsi sosial hukum. Fungsi sosial hukum peraturan

perundang-undangan ini dapat diurai lebih lanjut, yakni:

1) Peraturan perundang-undangan memiliki fungsi perubahan, maksudnya

hukum sebagai saran pembaharuan (law as social engineerin) mampu
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mendorong adanya perubahan di dalam masyarakat di bidang ekonomi,

sosial, maupun budaya.

2) Peraturan perundang-undangan juga memiliki fungsi stabilisasi dalam

rangka menjaga stabilitas masyarakat, misalnya di dalam bidang pidana,

ketertiban, dan keamanan, maupun di bidang ekonomi dan budaya.

3) Peraturan perundang-undangan juga memiliki fungsi kemudahan, yakni

sebagai sarana mengatur berbagai fasilitas (kemudahan), misalnya

seperti ketentuan insentif.

Fungsi hukum sendiri juga pada dasarnya tidak terlepas dari tujuan hukum

itu sendiri. Peter Mahmud  menyatakan bahwa tujuan hukum sejati adalah

menciptakan damai sejahtera dalam hidup bermasyarakat. 111 Achmad Ali juga

menekankan tujuan hukum yang berkesesuaian dengan teori hukum Timur, yaitu

“keadilan dan keharmonisan adalah kedamaian”.112

Bahasan di atas juga tentu berkesesuaian dengan peraturan desa. Secara

positif, fungsi peraturan desa dapat dilihat melalui ketentuan dalam Pasal 55 Ayat

(2) PP 72/2005 yang menyatakan bahwa peraturan desa dibentuk dalam rangka

penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa

tersebut tentu berkaitan dengan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang

desa sebagaimana tertulis di dalam Pasal 206 UU 32/2004 berupa:

a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;

111 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Prenada Media, 2008, hlm 160.
112 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan

(Judicialprudence), hlm. 212-213 dikutip dari Jazim Hamidi et. Al., Optik Hukum Peraturan Daerah
Bermasalah, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011, hlm. 3.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi LEMBAGA DEMOKRATISASI DI DESA DALAM 
KAITANNYA DENGAN OTONOMI DESA 

STEPHEN FIRMAWAN PANGHEGAR



74

b. Urusan pemerintahan yang menjhadi kewenangan kabupaten/kota yang

diserahkan pengaturannya kepada desa;

c. Tugas pembantuan dari Pemerintah., pemerintah provinsi, dan/atau

pemerintah kabupaten/kota;

d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan

diserahkan kepada desa.

Apabila dilihat melalui ketentuan-ketentuan di atas, jelas adanya peraturan desa

dibentuk atas dasar adanya wewenang yang dimiliki oleh pemerintahan desa

untuk menyelenggarakan pemerintahan yang didapat baik melalui atribusi,

delegasi, ataupun mandat.

Untuk mengetahui yang dimaksud dengan “hak asal usul desa”, maka dapat

dilihat melalui penjelasan Pasal 7 huruf a PP 72/2005 yang menyatakan bahwa,

”Yang dimaksud dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul desa
adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan seperti
subak, jogoboyo, jogotirto, sasi, mapalus, kaolotan, kajaroan, dan
lain-lain. Pemerintah daerah mengidentifikasi jenis kewenangan
berdasarkan hak asal-usul dan mengembalikan kewenangan tersebut,
yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

Sementara “urusan pemerintahan yang menjhadi kewenangan

kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa” dimaksudkan sesuai

dengan ketentuan Pasal 8 PP 72/2005 yang menyebutkan bahwa urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan

pengaturannya kepada Desa adalah urusan pemerintahan yang secara langsung

dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Penjelasan Pasal 7 huruf b PP 72/2005 menyatakan bahwa,
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“Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan identifikasi, pembahasan
dan penetapan jenis-jenis kewenangan yang diserahkan
pengaturannya kepada desa, seperti kewenangan di bidang pertanian,
pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian
dan perdagangan, perkoperasian, ketenagakerjaan, kesehatan,
pendidikan dan kebudayaan, sosial, pekerjaan umum, perhubungan,
lingkungan hidup, perikanan, politik dalam negeri dan administrasi
publik, otonomi desa, perimbangan keuangan, tugas pembantuan,
pariwisata, pertanahan, kependudukan, kesatuan bangsa dan
perlindungan masyarakat, perencanaan, penerangan/informasi dan
komunikasi.”

Apabila kesemua ketentuan di atas dikaitkan (Pasal 206 UU 32/2004 jis.

Pasal 7 huruf b dan Pasal 8 PP 72/2005 beserta penjelasan Pasal 7 huruf b PP

72/2005), maka jelas terlihat fungsi peraturan desa dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa untuk menjalankan pemerintahan desa, di mana pemerintahan

desa tersebut dijalankan berdasarkan kewenangan yang melekat pada desa itu

sendiri yang dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan, wewenang dari

hak asal-usul desa, wewenang dari kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa,

atau wewenang dalam rangka tugas pembantuan yang berasal dari pemerintah

pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota.

3.1.3. Eksistensi Peraturan Desa Sebelum Undang-Undang No. ... Tahun

2013 tentang Desa

eperti yang telah diketahui, UU 12/2011 meniadakan peraturan desa dari

hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, berbeda dengan UU

sebelumnya yakni UU 10/2004. Pertanyaan hukum yang muncul selanjutnya

adalah bagaimana eksistensi peraturan desa di dalam peraturan perundang-

undangan di Indonesia?
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Untuk menjawab pertanyaan di atas, terlebih dahulu harus dilihat ketentuan

Pasal 1 angka 2 UU 12/2011 tentang definisi peraturan perundang-undangan,

yakni peraturan tertulis yang memuant norma hukum yang mengikat secara umum

dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang

melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Maria Farida berpendapat bahwa menetapkan peraturan desa sebagai

peraturan perundang-undangan adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan

ketentuan dalam UU 32/2004. 113 Jadi apabila ketentuan Pasal 1 angka 2 UU

12/2011 tersebut dikaitkan dengan Pasal 206 UU 32/2004 jis. Pasal 7 dan 8 PP

72/2005 beserta penjelasannya maka peraturan desa berfungsi dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan desa, yakni melaksanakan kewenangan

pemerintahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, wewenang dari

hak asal-usul desa, wewenang dari kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa,

atau wewenang dalam rangka tugas pembantuan yang berasal dari pemerintah

pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota.

Lebih lanjut apabila dikaitkan pula dengan konsep kedudukan dan fungsi

peraturan desa sebagaimana telah dibahas di sub-bab sebelumnya, maka jelas

adanya bahwa peraturan desa tidaklah termasuk di dalam peraturan perundang-

undangan sebagaimana Pasal 1 angka 2 UU 12/2011 mengatur, melainkan sebagai

instrumen hukum penyelenggaraan pemerintahan desa.

113 Maria Farida, Op. Cit., hlm. 102.
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3.1.4. Pengaruh Kedudukan, Fungsi, dan Eksistensi Peraturan Desa

Sebelum Undang-Undang No. ... Tahun 2013 Tentang Desa Terhadap

Demokratisasi di Desa

Kedudukan, fungsi, dan eksistensi peraturan desa yang bukan sebagai

peraturan perundang-undangan melainkan sebagai instrumen penyelenggaraan

pemerintahan di desa tentu berimplikasi terhadap demokratisasi di desa,

mengingat peraturan desa merupakan sarana diselenggarakannya pemerintahan

desa.

Eksistensi peraturan desa yang bukan sebagai peraturan perundang-

undangan bukan berarti BPD bersama Kepala Desa tidak boleh atau tidak dapat

membentuk suatu peraturan desa. BPD bersama Kepala Desa tetap dapat

membentuk suatu peraturan desa yang bersifat mengatur dan mengikat secara

umum, dalam arti peraturan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa saja,

bukan sebagai peraturan perundang-undangan.

Namun keadaan yang demikian tentu berimbas pada keselanjutannya

eksistensi peraturan desa tidak untuk melaksanakan otonomi, melainkan hanya

sebagai instrumen untuk melaksanakan fungsi pemerintahan di desa saja.

Lebih lanjut perlu disampaikan pendapat dari Hamit S. Atamimi yang

menyatakan adanya kecenderungan perubahan fungsi pembentuk undang-

undang. 114 Beliau menyatakan bahwa dewasa ini fungsi pembentuk undang-

undang yang sebelumnya adalah “berjalan di belakang” masyarakat untuk

membentuk undang-undang yang berkesesuaian dengan kepentingan dan aspirasi

114 Hamit S. Atamimi, Op. Cit., hlm. 9.
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masyarakat sudah tidak lagi selalu dijalankan. Hal yang ada adalah sebaliknya,

bahwa sekarang fungsi tersebut cenderung bergerak, di mana pembuat undang-

undang menjadi “berjalan di depan” dengan memimpin dan membimbing

perkembangan serta perubahan masyarakat melalui produk hukum yang dibuatnya.

Dengan eksistensi peraturan desa yang hanya sebagai instrumen

penyelenggaraan pemerintahan semata, BPD sebagai lembaga demokratisasi di

desa tentu terhambat fungsinya, terlebih dalam menentukan bergeraknya

perkembangan serta perubahan masyarakat desa setempat sesuai dengan pendapat

di atas. Padahal seperti yang telah di bahas sebelumnya, otonomi desa yang telah

bergeser porosnya dikarenakan adanya banyak kepentingan dan suara masyarakat

desa yang heterogen dan segala tantangan di masa kekinian menuntut adanya

suatu bimbingan dan tuntunan pemerintah dalam bentuk instrumen hukum yang

kuat.

Eksistensi peraturan desa yang demikian juga tentu berpengaruh terhadap

eksistensi BPD sendiri. Ambiguitas pengaturan yang dilihat melalui UU 32/2004

jo PP 72/2005 dan UU 12/2011 menimbulkan banyak pertanyaan terkait

keberadaan dan fungsi BPD. Pada dasarnya, BPD tetap mampu melaksanakan

segala fungsinya secara kasat mata, namun secara di sisi lain BPD tidak dapat

secara penuh melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab dan fungsinya

sebagai lembaga demokratisasi di Desa.
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3.2. Kedudukan, Fungsi, dan Eksistensi Peraturan Desa Dalam Undang-

Undang No. ... Tahun 2013 Tentang Desa

Seiring dengan kemunculan UU 6/14, kedudukan, fungsi, dan eksistensi

Peraturan Desa sudah tentu harus disesuaikan dengan pengaturan UU 6/14. Hal ini

dikarenakan memang terdapat beberapa perubahan substansi pengaturan terkait

peraturan desa di UU 6/14.

Analisa terhadap perubahan pengaturan di UU 6/14 dapat dimulai melalui

Pasal 5 UU 6/14 yang kali ini dengan tegas menyatakan bahwa desa

berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Melaui kejelasan kedudukan desa

yang berada di wilayah Kabupaten/Kota ini analisa terkait Peraturan Desa

didasarkan.

Selain kedudukan desa yang secara tersurat diatur, UU 6/14 juga mengatur

secara lain terkait kewenangan desa. Pasal 18 UU 6/14 menyatakan “Kewenangan

desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan

pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal

usul,dan adat istiadat Desa.” Di mana kewenangan tersebut sesuai dengan Pasal

19 UU 6/14 meliputi:

a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
b. Kewenangan lokal berskala Desa;
c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Lebih lanjut di dalam Pasal 20 UU 6/14 mengatur bahwa pelaksanaan

kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa

sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b diatur dan diurus

oleh Desa.

Sementara Pasal 21 UU 6/14 mengatur perihal pelaksanaan kewenangan

yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa.

Pasal 22 UU 6/14 menjelaskan lebih lanjut bahwa penugasan dari Pemerintah atau

Pemerintah Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf c meliputi

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,

pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, di mana

penugasan tersebut disertai biaya.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa kewenangan mengatur Desa

hanya terdapat di dalam kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan

kewenangan lokal berskala desa. Dalam hal penugasan dari Pemerintah atau

Pemerintah Daerah UU 6/14 hanya memberi kewenangan Desa untuk mengurus.

Pasal 69 Ayat (3) UU 6/14 menyatakan bahwa “Peraturan Desa ditetapkan oleh

Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan BPD.” Perlu dilihat

kembali pengaturan Pasal 8 Ayat (1) UU 12/2011 yang menyatakan bahwa,

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 Ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan
Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri,
badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan
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Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala
Desa atau yang setingkat.”

Melihat pengaturan tersebut maka sudah jelas seturut dengan pengaturan

UU 6/14, Peraturan Desa kembali berkedudukan sebagai Peraturan Perundang-

undangan selain dari peraturan perundang-undangan yang terdapat di dalam

hierarki sesuai Pasal 7 Ayat (1) UU 12/11.

Melihat hubungan tersebut, Peraturan Desa pasca disahkannya UU 6/14

bukan lagi berkedudukan semata sebagai penjabaran lebih lanjut dari Peraturan

Perundang-undangan yang lebih tinggi, melainkan telah berkedudukan sebagai

peraturan perundang-undangan yang diakui. Kemunculan UU 6/14 secara serta

merta mengafirmasi pengaturan UU 12/11.

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, Peraturan Desa merupakan

instrumen hukum penyelenggaraan Pemerintahan Desa di dalam melaksanakan

kewenangan Desa. Sehingga Peraturan Desa seturut UU 6/14 berfungsi untuk

menyelenggarakan Pemerintahan Desa dalam hal kewenangan  desa mengatur

pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal

berskala Desa. Pengaturan demikian tidak dapat diartikan bahwa Peraturan Desa

memiliki fungsi sebagai instrumen penyelenggaraan otonomi desa.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, kedudukan Desa adalah berada di

wilayah Kabupaten/Kota. Selain itu, perlu dicermati pengaturan Pasal 115 huruf b

dan e jo. Pasal 112 Ayat (1) UU 6/14 yang mengatur bahwa Pemerintah

Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

Pemerintahan Desa, yang dalam hal Peraturan Desa berupa memberikan pedoman
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penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa serta melakukan evaluasi

dan pengawasan Peraturan Desa. Ketentuan ini memperjelas bahwa fungsi

Peraturan Desa tetap tidak berubah, yakni berfungsi dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu juga perlu dilihat bahwa melalui pengaturan UU 6/14 terkait

Peraturan Desa ini terlihat jelas bahwa tampuk kekuasaan dan penyelenggaraan

pemerintahan desa adalah berada di Kepala Desa. Kepala Desalah badan yang

selain melaksanakan peraturan perundang-undangan, juga merupakan badan yang

membentuk Peraturan Desa. Hal ini menegaskan kedudukan dan fungsi BPD yang

telah dibahas di bab sebelumnya. Sehingga jelas adanya bahwa berjalannya

demokratiasi di Desa pada umumnya dilaksanakan melalui Kepala Desa, dengan

BPD sebagai parlemen desa dan lembaga demokratisasi desa menjadi lembaga

yang ikut serta melalui fungsi pengawasannya. Demokratisasi ini dilaksanakan

dalam bingkai otonomi desa yang sejatinya semakin kabur, di mana Pemerintahan

Desa seturut UU 6/14 tidaklah dapat diselenggarakan secara otonom sepenuhnya,

melainkan tetap dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.
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