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BAB IV

PENUTUP

4.1.  Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab II dan III, dapat disimpulkan perumusan

sebagai berikut:

a. Demokrasi merupakan cikal bakal dan aturan main

diselenggarakannya otonomi desa. Dalam keselanjutannya sejatinya

keberadaan otonomi desa semakin bias. Hal ini dikarenakan pengaturan

terkait otonomi desa itu sendiri melalui UU 32/2004 jo. PP 72/2005 dan

selanjutnya melalui UU 6/14. UU 32/2004 jo. PP 72/2005 membatasi

otonomi desa selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

masyarakat. Hal ini berarti bahwa yang berhak mengakui keotonoman

sebuah desa adalah Pemerintah Kabupaten/Kota selaku pengawas

berjalannya Pemerintahan Desa.

Keberadaan pengaturan di atas berbeda halnya dengan UU 6/14.

Melalui pengaturan barunya, UU 6/14 pada hakikatnya semakin

mengafirmasi memudarnya otonomi desa. UU 6/14 secara tegas

menetapkan kedudukan Desa berada di wilayah Kabupaten/Kota. Selain

itu, melalui sistem pemerintahan desa yang diakomodir oleh UU 6/14

semakin jelas terlihat bahwa Otonomi Desa semakin pudar adanya.

Selain itu, UU 6/14 juga menerapkan politik hukum yang membentuk

pemerintahan desa yang tidak didasarkan pada prinsip capital division
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power atau sistem pemerintahan yang umum digunakan berupa

pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, (dan yudisial).

Kedudukan dan fungsi BPD melalui UU 6/14 diatur agar

berkesesuaian dengan politik hukum di atas. BPD yang sejatinya

merupakan parlemen desa dan lembaga demokratisasi di desa bergeser

kedudukannya yang awalnya merupakan unsur penyelenggara

pemerintahan desa, melalui UU 6/14 bukan lagi merupakan

penyelenggara pemerintahan desa. Hal-hal strategis penyelenggaraan

pemerintahan desa yang dalam pengaturan PP 72/2005 merupakan

kewenangan BPD banyak diambil alih melalui mekanisme Musyawarah

Desa. Selain hal tersebut, pergeseran kedudukan BPD juga nyata terlihat

di dalam fungsi-fungsi BPD berikut hak BPD dan anggotanya. BPD tidak

lagi merupakan badan legislatif di desa. BPD hanya melakukann fungsi

medewetgeving, di mana di dalam proses legislasi desa, yang berarti BPD

hanya ikut serta dalam proses pembentukan Peraturan Desa. Ini

menunjukkan fungsi pengawasan BPD yang berasal dari kedudukannya

sebagai lembaga yang ikut serta dalam Pemerintahan Desa. Di samping

itu, BPD juga tetap memiliki fungsi representasi sebagai ekses

kedudukannya yang sebagai badan perwakilan masyarakat desa pula.

b. Dalam masa berlakunya UU 32/2004 jo. PP 72/2005 kedudukan

Peraturan Desa menurut UU 12/11 adalah di bawah peraturan yang lebih

tinggi sesuai dengan heierarki Pasal 7 Ayat (1) UU 12/11. Selain itu,

Peraturan Desa juga dapat dibentuk sepanjang diperintahkan oleh
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peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau bisa juga dibentuk

berdasarkan kewenangan, yakni misalnya dalam hal delegasi urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten/Kota

yang diserahkan pengaturannya kepada Pemerintahan Desa atau tugas

pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah

Kabupaten/Kota. Fungsi Peraturan Desa di sini juga bukan sebagai

instrumen penyelenggaraan otonomi desa, melainkan sebagai instrumen

penyelenggaraan pemerintahan desa semata.

UU 6/14 melalui Pasal 69 Ayat (3) menyatakan bahwa Peraturan

Desa tidak lagi ditetapkan oleh BPD, melainkan oleh Kepala Desa

setelah dibahas dan disetujui bersama dengan BPD. Pasal 8 UU 12/11

menyatakan bahwa jenis peraturan perundang-undangan lain selain

peraturan perundang-undangan di Pasal 7 Ayat (1) juga mencakup yang

ditetapkan oleh Kepala Desa atau yang setingkat. Melihat hubungan

pengaturan pasal-pasal 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 yang menghilangkan Peraturan Desa dari hierarki, karena

Peraturan Desa sudah menjadi produk yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

Demokratiasi di Desa sesuai UU 6/14 pada umumnya akan dilaksanakan

melalui Kepala Desa, dengan BPD sebagai parlemen desa dan lembaga
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demokratisasi desa menjadi lembaga yang ikut serta melalui fungsi

pengawasannya, bukan sebagai badan legislatif desa.

4.2. Saran

Dari pembahasan di dalam penulisan ini, terdapat beberapa saran terkait

demokratisasi di desa, secara khusus terhadap pengaturan mengenai BPD selaku

lembaga demokratisasi di desa dan peraturan desa sebagai wujud demokratisasi di

desa, yakni

a. Kedudukan dan fungsi BPD yang telah bergeser seturut UU 6/14

tidak bisa diartikan sebagai hilangnya BPD. Tujaun dari pengaturan

tersebut harus dipahami agar proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa

dapat dilaksanakan sesuai dengan koridor NKRI dan tidak berlarut-larut,

sehingga juga sesuai dengan keadaan dan kepentingan desa dalam rangka

pelayanan yang maksimal. BPD tetap merupakan lembaga demokratisasi

di desa dengan kedudukan dan fungsi yang berbeda, yakni sebagai

lembaga yang ikut serta dalam pemerintahan desa dengan fungsi

pengawasan dan representasi. Perlu dilaksanakan sosialisasi dari

pembentuk UU agar pemahaman ini dapat disampaikan kepada

masyarakat desa.

Selain itu, BPD yang sejatinya merupakan badan perwakilan

masyarkat desa seharusnya dalam pemilihan anggotanya harus

menggunakan sistem pemilihan langsung. Hal ini sangat krusial agar

jalannya pemerintahan desa tidaklah dikuasai oleh satu orang atau

kelompok tertentu saja. UU 6/14 meski telah mengatur mengenai hak dan
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kewajiban masyarakat desa belum mengatur secara tegas perihal

mekanisme pemilihan anggota BPD.

b. UU 6/14 menegaskan kedudukan dan fungsi peraturan desa sebagai

peraturan perundang-undangan (sesuai Pasal 8 UU 12/11) yang

merupakan instrumen penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintahan

desa yang seturut UU 6/14 diselenggarakan oleh Kepala Desa semata

tentu membutuhkan bataan-batasan agar berjalannya kekuasaan tersebut

demokratis adanya. UU 6/14 telah memberikan banyak kewenangan

kepada Pemerintahan Daerah, secara khusus Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota, dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam

hal penetapan Perda tersebut, UU 6/14 juga menitahkan PP untuk

mengatur lebih lanjut. Untuk itu seharusnya segera dibentuk PP lanjutan

dari UU 6/14 ini agar tidak terjadi kebingungan mengingat keberlakuan

PP 72/2005 juga belum dicabut.

Pemerintah juga harus memberikan sosialisasi yang tepat dan benar

secara khusus kepada Kepala Desa berkaitan dengan materi muatan

Peraturan Desa dan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa

seturut UU 6/14 ini.
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