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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu asas fundamental sekaligus landasan utama kehidupan bernegara

yang pada masa ini hampir secara global dianut adalah asas demokrasi. Pada

dasarnya demokrasi dewasa ini terlahir atas pemikiran tentang hak-hak politik

masyarakat dan pemisahan kekuasaan. 1 Implikasi lanjut kehidupan bernegara

yang berlandaskan demokrasi adalah masyarakat yang menjadi unsur penting

negara sebagai subjek berputarnya roda kehidupan bernegara, sekaligus sebagai

objek yang harus dilindungi hak-hak asasi maupun konstitusionalnya. Perwujudan

peranan vital masyarakat diberikan melalui pemenuhan dan perlindungan hak-hak

asasi dan politik yang dituntut oleh asas demokrasi. Sementara perwujudan

pemisahan kekuasaan tentu dilaksanakan melalui pelembagaan dan konstruksi

pengaturan terkait teknis pemisahan kekuasaan itu sendiri.

Melalui amandemen konstitusi negara kita, demokrasi menjadi bagian

penting dalam kehidupan bernegara. Bukti nyatanya adalah melalui Pasal 1 ayat

(2) UUD NRI 1945 yang menyatakan “Kedaulatan berada di tangan masyarakat

dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”. Substansi pasal tersebut

mengatur tentang kedaulatan masyarakat yang dilaksanakan berdasar pada

undang-undang dasar, yang dapat diartikan sebagai constitutional democracy.2

1 Moh. Mahfud MD, Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1993,
hlm 25-26.

2 Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Bhuana
Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm. 149.
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Indonesia menganut paham demokrasi yang didasarkan pada hukum, bukannya

demokrasi yang bebas sebebas-bebasnya: ada batasan-batasan dalam bentuk

pengaturan dalam pelaksanaan demokrasi.

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan, “Negara Indonesia

adalah negara hukum”. Penegasan tersebut mengartikan bahwa selain menganut

prinsip kedaulatan masyarakat yang didasarkan pada undang-undang dasar,

Indonesia juga menganut prinsip supremasi hukum. Artinya, Indonesia melalui

UUD NRI 1945 adalah democrtische rechtsstaat, yakni negara yang menganut

konsep kedaulatan masyarakat dan kedaulatan hukum.3

Melalui penerapan asas demokrasi sebagai landasan kehidupan bernegara di

Indonesia sebagaimana dijelaskan sebelumnya, muncul banyak ekses lain sebagai

bentuk perpanjangan demokrasi itu sendiri. Salah satu dampak lain itu adalah

hadirnya semangat otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kristalisasi nilai

demokrasi dalam bentuk kemandirian dalam mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah itu sendiri. Melalui

kemandirian itulah hak-hak politik masyarakat (dalam hal ini masyarakat daerah

tersebut) dapat dipenuhi dan dilindungi, mengingat setiap daerah memiliki

karakteristik dan kepentingan yang berbeda-beda.

Pada dasarnya setiap daerah memiliki kekhasan-nya masing-masing.

Perbedaan ini jelas muncul dikarenakan banyak faktor yang terkait dalam

kehidupan masyarakat daerah itu sendiri, misalnya: faktor geografis, faktor

ekonomi, faktor sosial, faktor budaya, dan lain-lain. Tidak hanya perbedaan

3 Ibid, hlm 147 & 149.
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tersebut, permasalahan yang dihadapi setiap daerah juga berkembang. Realita

perbedaan dan perkembangan tiap daerah yang ada inilah yang pada akhirnya juga

berdampak pada kompleksitas perkembangan tugas-tugas pemerintahan suatu

negara.

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa kompleksitas di atas berdampak pada

pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan suatu negara juga berkembang

semakin kompleks seturut tuntutan zaman.4 Singkatnya peran pemerintah akan

semakin vital sekaligus semakin kompleks berkesesuaian dengan perkembangan

dan perbedaan tiap daerah. Atas dasar keadaan demikian diperlukan suatu

mekanisme pelimpahan maupun penyerahan wewenang dalam pelaksanaan

pemerintahan. Mekanisme inilah yang pada akhirnya berupa konsep otonomi

daerah. Otonomi daerah menjadi satu-satunya solusi atas permasalahan-

permasalahan yang timbul sekaligus sebagai sarana untuk menjaga hak-hak

politik masyarakat, dalam hal ini adalah masyarakat daerah. Pada intinya, melalui

ke-otonom-an suatu daerah sajalah pelaksanaan asas demokrasi sebagai landasan

bernegara dapat dinyatakan.

Perihal otonomi daerah secara khusus tidak dapat dipisahkan dengan desa.

Di dalam konsep otonomi daerah termuat suatu konsep lain, yakni otonomi desa,

sebagai konsekuensi pasti proses demokratisasi yang hakiki. 5 Perwujudan

demokrasi berupa otonomi daerah di Indonesia tidak bisa tidak diikuti dengan

keberadaan otonomi desa. Secara teoritik perlu dibedakan di sini bahwa otonomi

4 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Sinar Grafika, Jakarta,
2011, hlm. 46-47.

5 Dadang Juliantara, Arus Bawah Demokrasi: Otonomi dan Pemberdayaan Desa, Lapera
Pustaka Utama, Yogyakarta, 2000, hlm. Xii.
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desa harus diartikan sebagai otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan

pemberian pemerintah.6

Hal tersebut demikian adanya mengingat pada dasarnya desa merupakan

wujud bangsa yang paling konkret sebagai satuan masyarakat yang menjadi cikal

bakal masyarkat politik dan pemerintahan di Indonesia, bahkan sebelum negara

Indonesia sendiri terbentuk.7 HAW. Widjaja berpendapat bahwa desa adalah

institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat, dan hukumnya sendiri serta

relatif mandiri.8 Desa juga memiliki kergaman yang berbeda-beda satu dengan

yang lainnya.

Atas dasar karakteristik desa yang unik dan berbeda-beda inilah dibutuhkan

suatu konsepsi terkait bagaimana roda pemerintahan harus diarahkan pada

pemberdayaan, peningkatan, dan pembangunan di level desa. Konsep yang dapat

menjawab kebutuhan tersebut adalah otonomi desa. Otonomi desa merupakan

jawaban atas urgensi pemberian kemandirian dalam mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat desa, sesuai dengan karakteristik unik dan kepentingan

desa yang berbeda-beda satu sama lainnya.

Demokratisasi merupakan salah satu landasan pemikiran dalam pengaturan

mengenai desa selain keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, dan

pemberdayaan.9 Keberadaan semangat demokratisasi bagi masyarakat Indonesia

sampai ke tingkat desa ini tidak dapat dihindarkan, mengingat secara filosofis dan

6 HAW. Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh,
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 165.

7 Ibid, hlm. 4.
8 Ibid.
9 HAW. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia, RajaGrafindo Persada, 2005,

Jakarta, hlm. 148.
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teoritis setiap demokratisasi harus dilaksanakan melalui pemancaran horizontal,

misalnya melalui pelembagaan-pelembagaan pemerintahan pusat, maupun secara

vertikal, yakni berupa otonomi desa.10 Pengaturan terkait desa mau tidak mau

harus memperkuat kehadiran asas demokrasi yang juga merupakan landasan

bernegara di Indonesia.

Sebagai ekses langsung dari konsep negara hukum yang dianut oleh

Indonesia, jelas dibutuhkan pengaturan yang tepat terkait konsep otonomi desa

agar dapat diwujudkan secara nyata dan berkesesuaian dengan asas demokrasi.

Otonomi desa harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak kebablasan dan harus

berkesesuaian dengan koridor-koridor peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan konsepsi asas demokrasi. Pengaturan terkait otonomi desa juga tentu

harus mereformasi pemerintahan desa dengan maksud memperbaharui dan

memperkuat unsur-unsur demokrasi dalam bentuk dan susunan pemerintahan

desa.11

Pertanyaan besar dari pemahaman demokrasi sebagai landasan negara dan

hubungannya dengan konsep desentralisasi yang melahirkan otonomi desa adalah

apakah kenyataan pengaturan seputar desa yang ada di Indonesia telah

mengakomodir otonomi desa? Lebih dari itu, apakah pengaturan tersebut juga

telah mengakomodir proses demokratisasi di desa?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, perlu diperhatikan pengaturan positif

seputar desa. Pengaturan otonomi desa di Indonesia dalam level undang-undang

10 Moh. Mahfud MD, “Parlemen Desa, Demokratisasi, dan Beberapa Persoalan Hukum”,
Arus Bawah Demokrasi: Otonomi dan Pemberdayaan Desa, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta,
2000, hlm. 182.

11 HAW. Widjaja,Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh,
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 8.
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diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerah (selanjutnya disebut dengan UU 32/2004) dalam satu bab khusus, dari

Pasal 200 hingga Pasal 216. Pasal 216 UU 32/2004 juga mengamanatkan

dibentuknya Peraturan Pemerintah sebagai pedoman penetapan Perda terkait

pengaturan lebih lanjut mengenai desa, yang mana hal tersebut diakomodir oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (selanjutnya disebut

sebagai PP 72/2005). Selain itu, pada tanggal 18 Desember 2013 telah disahkan

Undang-Undang tentang Desa yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU 6/14) oleh Presiden dalam Sidang

Paripurna RI. Pengesahan UU 6/14 ini tentu menjadi tonggak sejarah bagi

perkembangan Bangsa Indonesia sebagai dasar hukum yang mengatur tentang

Desa dan Desa Adat secara khusus yang selama ini selalu menjadi bagian dari UU

Pemerintahan Daerah (UU 32/2004).

Dengan disahkannya UU 6/14 inilah perlu dianalisa lebih lanjut mengenai

lembaga demokrasi di desa sesuai pengaturan yang baru. Atas dasar UU 6/14

inilah dalam sub-bab ini akan dianalisa lebih dalam melalui perbandingan

pengaturan antara PP 72/2005 dan UU 6/14 mengenai kedudukan, fungsi, dan

eksistensi BPD sebagai lembaga demokratisasi di desa dalam kaitannya dengan

otonomi desa. Namun perlu diketahui bahwa hingga penulisan ini dilakukan,

naskah UU 6/14 masih belum ditanda-tangani dan diundangkan12. Hal ini terjadi

karena memang membutuhkan proses dan waktu dalam melakukan penomoran

undang-undang, sehingga komparasi perbedaan selanjutnya akan disesuaikan

12 Naskah UU 6/14 belum dapat ditemukan di website DPR RI, http://www.dpr.go.id/,
diakses pada tanggal 18 Januari 2014, pukul 18:13 WIB.
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dengan pengaturan di UU 6/14 yang belum ditanda-tangani dan bernomor yang

telah digunakan sebagai dasar sosialisasi UU 6/14 baru oleh anggota DPR RI.13

Apakah UU 32/2004 dan PP 72/2005 telah mengakomodir proses demokratisasi di

desa?

Melalui BAB XI yang mengatur tentang Desa, UU 32/2004 secara serta

merta mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa. UU 32/2004 mendefinisikan

desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan

asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.14 Terlebih dengan lahirnya

UU 6/14, otonomi desa tentu telah diakui.

Dari pengaturan UU 32/2004 tentang Desa ini tentu pada dasarnya kembali

menegaskan pentingnya demokratisasi di Desa, secara khusus melalui

kemunculan Badan Permusyawaratan Desa (selanjutnya disebut BPD)  sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan desa yang mewujudkan demokrasi di tingkat

desa15. BPD muncul sebagai sarana dan wadah demokrasi bagi rakyat desa. Atas

dasar hal tersebut, penguraian konsepsi demokrasi di pemerintahan desa pada

dasarnya mengacu pada BPD selaku lembaga demokratisasi di desa.

13 http://budimansudjatmiko.net/UUDesa, diakses pada tanggal 15 Januari 2014, pukul
01:22.

14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437), Ps. 4 Angka 12.

15 Ibid, Ps. 200 Ayat (1) jo. Ps. 209.
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Dalam urusan demokratisasi, UU 32/2004 membentuk BPD dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa. Pasal 209 UU 32/2004 pada dasarnya

menegaskan fungsi-fungsi BPD yakni menetapkan Peraturan Desa bersama

Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Fungsi-fungsi

BPD inilah yang pada dasarnya merupakan kristalisasi orientasi penyelenggaraan

otonomi desa pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu

memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. BPD

adalah lembaga yang seharusnya menjamin berjalannya demokratisasi di desa.

PP 72/2005 menjadi pengaturan lanjut terkait desa sebagai amanat UU

32/2004. Pasal 29 PP 72/2005 menyatakan BPD berkedudukan sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan desa. Hal ini seturut dengan salah satu landasan

pemikiran pengaturan mengenai desa, yaitu demokratisasi. Melalui landasan

tersebut penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa

harus mengakomodasi aspirasi masyarakat, yang mana hal tersebut diartikulasi

dan diagregasi melalui BPD. Pada dasarnya, seturut PP 72/2005, BPD menjadi

corong sekaligus pelaksana asas demokrasi dalam level desa.

Berbeda dengan  pengaturan sebelumnya, UU 6/14 memosisikan BPD yang

pada dasarnya merupakan corong demokrasi masyarakat desa tidak menjadi unsur

penyelenggara Pemerintahan Desa seperti pada UU 32/2004 dan PP 72/2005. Hal

ini dibuktikan melalui pengaturan Pasal 23 UU 6/14 yang menyatakan:

“Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.” Sebagai bukan

bagian dari penyelenggara Pemerintahan Desa, bagaimanakah hubungan dan

implikasinya terhadap kedudukan BPD dan fungsi-fungsinya?
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BPD pada dasarnya menjamin terwujudnya demokrasi melalui fungsi-fungsi

yang ditetapkan sesuai dengan pengaturan tentang desa. BPD menjadi lembaga

desa yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa, yakni menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, seperti dalam pembuatan dan

pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan

Keputusan Kepala Desa, dan mengawasi pelaksaan peraturan desa dalam rangka

pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa.

Fungsi-fungsi BPD di atas dijalankan melalui wewenang yang dimiliki BPD,

yakni16:

a. membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan

peraturan kepala desa;
c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
d. membentuk panitia pemilihan kepala desa;
e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyampaikan

aspirasi masyarakat; dan
f. menyusun tata tertib BPD.

Wewenang BPD di atas tentu diatur dalam rangka mewujudkan demokrasi di desa.

Sebagai lembaga demokratisasi di desa inilah BPD juga berhak untuk meminta

keterangan kepada Pemerintah Desa dan  menyatakan pendapat sebagaimana

diatur di dalam Pasal 36 PP 72/2005.

Anggota BPD sendiri terdiri dari wakil masyarakat. Keanggotaan ini

diharapkan mampu menjaga hubungan antara masyarakat desa dan pemerintah

desa, sehingga pemerintah desa dalam segala keputusan dan tindakannya selalu

16 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587),
Ps. 35.
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mengutamakan kepentingan dan aspirasi masyarakat desa. 17 Anggota BPD juga

diwajibkan untuk melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan

desa, diiringi dengan hak-hak lain yang berhubungan dengan pelaksanaan

kehidupan demokrasi di desa. Dengan begitu BPD dibentuk sebagai lembaga

rembuk desa atau lembaga demokratisasi di desa yang menjadi salah satu unsur

pemerintahan desa.

Masyarakat desa pada hakekatnya adalah masyarakat yang demokratis.

Sudah menjadi karakter hakiki masyarakat desa untuk menjalankan asas

demokrasi langsung di dalam dinamika kehidupan masyarakatnya. Ujung ideal

dari masyarakat desa ini adalah terwujudnya Independent Community, yaitu desa

dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri.18 Di

sinilah peran penting pertama BPD, yakni menjadi lembaga yang mengembankan

sekaligus menjamin partisipasi masyarakat desa.

Seperti yang  Sumber Saparin mengungkapkan, salah satu faktor penting

tercapainya tujuan pembangunan di level desa adalah pengorganisasian dan

institusionalisasi kepentingan masyarakat dalam organisasi kemasyarakatan. 19

BPD dilahirkan atas dasar pelembagaan usaha-usaha demokratisasi desa: sebagai

lembaga perwakilan masyarakat desa yang salah satu fungsinya adalah mewadahi

kepentingan dan aspirasi langsung masyarakat desa. Melalui pelembagaan

kepentingan dan aspirasi masyarakat desa dalam bentuk BPD inilah demokrasi

langsung desa dalam bentuk partisipasi masyarakat desa dijamin dan dilaksanakan.

17 HAW. Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh,
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

18 Ibid, hlm. 166.
19 Sumber Saparin, Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Ghalia

Indonesia, Jakarta, 1972, hlm. 43-44.
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Selanjutnya  Sumber Saparin juga menegaskan urgensi penguatan BPD

dengan jalan mendinamisir lembaga rembug desa. 20 Penguatan lembaga

demokratisasi desa, dalam hal ini adalah BPD, adalah hal yang sangat dibutuhkan

mengingat berkembangnya kompleksitas dinamika kehidupan di desa seiring

dengan berjalannya waktu. BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa dan

musyawarah desa diharapkan mampu menampilkan golongan pimpinan yang

tepat, yang mampu memecahkan persoalan-persoalan masyarakat desa sekaligus

mendorong pembangunan desa.21 BPD juga berperan sebagai badan perwakilan

masyarakat desa.

BPD singkatnya menjadi tonggak utama demokratisasi di desa melalui

kedudukan, fungsi, dan wewenangnya sebagaimana ditatur oleh UU 32/2004, PP

72/2005, maupun UU 6/14. BPD dituntut untuk mampu menjadi lembaga yang

mampu mengartikulasi dan mengagregasi penyelenggaraan pemerintahan desa

dan pelaksanaan pembangunan di desa dengan mengakomodasi aspirasi dan

kepentingan masyarakat desa.

Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah melalui pengaturan yang

ada di dalam UU 32/2004 dan PP 72/2005, serta UU 6/14 ini BPD telah benar-

benar menjadi badan perwakilan masyarakat desa yang mengartikulasi dan

mengagregasi kehidupan demokrasi di desa? Apakah BPD merupakan lembaga

demokratisasi di desa? Menarik apabila dicermati lebih dalam menganai

demokratisasi di desa terkait teknis kelembagaan BPD ini.

20 Ibid, hlm. 44.
21 Ibid.
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Salah satu isu yang dapat dilemparkan adalah substansi pengaturan di Pasal

210 Ayat (1) UU 32/2004 yang berbunyi, “Anggota badan permusyawaratan desa

adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara

musyawarah dan mufakat.” Materi serupa juga diatur oleh PP 72/2005, yang

bahkan secara lebih lanjut mengatur dalam Pasal 30 Ayat (2) nya sebagai berikut,

“Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun

Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau

pemuka masyarakat lainnya.”

Pengaturan di atas dapat dinyatakan tidak demokratis, mengingat

keanggotaan BPD ditetapkan dengan rmenggunakan cara-cara yang belum tentu

demokratis. Pengaturan tersebut apabila kita cermati lebih dalam sejatinya

memberi peluang adanya proses non-demokratis dalam penetapan keanggotaan

BPD. Dari sini timbul permasalahan pertama terkait demokratisasi di desa

melalui BPD.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa otonom dibutuhkan satu

instrumen nyata, yakni Peraturan Desa. Keberadaan Peraturan Desa ini terbentuk

atas dasar konsekuensi logis dari desentralisasi yang melahirkan otonomi desa.22

Peraturan Desa yang pada dasarnya adalah instrumen penting penyelenggaraan

pemerintahan desa adalah penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya

masyarakat desa setempat. Peraturan Desa mengatur banyak hal terkait dengan

22 Sukardi, “Saat Berlakunya Peraturan Daerah (Studi Kasus Klarifikasi Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Timur), Jurnal Konstitusi, Vol. III No. 1, Juni 2010, hlm. 21.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi LEMBAGA DEMOKRATISASI DI DESA DALAM 
KAITANNYA DENGAN OTONOMI DESA 

STEPHEN FIRMAWAN PANGHEGAR



13

desa, termasuk juga APBDesa. Dengan demikian dapat dilihat posisi sentral

Peraturan Desa dalam usaha demokratisasi di desa.

Peran penting BPD sebagai lembaga demokratisasi di desa selanjutnya

adalah dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa. Pasal 1 angka 14 PP

72/2005 menyatakan, “Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan

yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.” Sementara pada Pasal 55 Ayat (1)

PP 72/2005 disebutkan, “Peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama

BPD.” UU 6/14 mengatur secara lain dalam Pasal 69 ayat (3) nya yang berbunyi,

“Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati

bersama BPD.”

Apabila kita kaitkan dengan wewenang dan hak BPD, pada intinya BPD

adalah lembaga di desa yang sangat berdekatan dengan Peraturan Desa: sebagai

pembentuk Peraturan Desa. Tidak hanya itu, BPD juga merupakan lembaga desa

yang mampu mengawasi pelaksanaan daripada Peraturan Desa itu sendiri.

Singkatnya, BPD berperan penting berkaitan dengan Peraturan Desa yang

merupakan instrumen esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang

demokratis. Namun di manakah posisi sesungguhnya BPD terhadap Peraturan

Desa, yang sejatinya merupakan ruh inti Pemerintahan Desa, apabila dilihat lebih

dalam melalui pengaturan UU 6/14 yang baru?

Dalam keselanjutannya, Peraturan Desa ini dilaksanakan melalui Peraturan

Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa23. Di dalam pengaturan UU 6/14,

Peraturan Kepala Desa ditetapkan oleh Kepala Desa. Permasalahan muncul atas

23 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Op. Cit., Ps.  59 Ayat (1).
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tidak adanya satu pasal pun dalam UU 6/14 yang menyatakan keikutsertaan BPD

dalam pembentukan peraturan kepala desa ini. Hal ini memberi peluang sulitnya

proses demokratisasi di desa dilaksanakan, secara khusus oleh BPD. Sifat

demokratis peraturan kepala desa dipertanyakan, perlindungan hukum bagi

masyarakat desa atas peraturan kepala desa juga belum terakomodir.

Permasalahan lain terkait BPD berikut Peraturan Desa juga timbul akibat

dibentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011). Ada dua pasal

di dalam UU 12/2011 yang menimbulkan permasalahan terkait lembaga

demokratisasi di desa, BPD. Melalui pengaturan UU 12/2011 Pasal 7 Ayat (1)

dinyatakan:

“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Masyarakat

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti

d. Peraturan Pemerintah

e. Peraturan Presiden

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dilihat dari pasal tersebut, Peraturan Desa yang seturut undang-undang

sebelumnya termasuk di dalam hierarki peraturan perundang-undangan 24 , kini

tidak lagi diakomodir keberadaannya oleh UU 12/2011.

24 Lihat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), Ps. 7 Ayat (2) huruf c jo. Ayat (1) huruf e.
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Atas dasar kenyataan pengaturan tersebut muncul begitu banyak pertanyaan

terkait eksistensi peraturan desa pra UU 12/2011 diberlakukan. Tidak hanya itu,

dengan  tidak adanya peraturan desa di dalam hirarki peraturan perundang-

undangan juga berimplikasi kepada eksistensi BPD selaku badan pembentuk

peraturan desa.

Dengan pengaturan UU 12/2011 itu, serta merta membuat BPD seakan

seperti macan ompong. Tiada lagi demokratisasi di desa dalam bentuk

penyelenggaraan pemerintah desa yang diatur melalui peraturan desa, yang mana

BPD sebagai perpanjangan langsung masyarakat desa dapat menjalankan fungsi

dan wewenangnya. UU 12/2011 serta merta meniadakan BPD.

Peniadaan BPD melalui pengaturan  Pasal 7 Ayat (1) UU 12/2011 secara

tidak langsung juga menutup saluran partisipasi masyarakat desa dalam

menyalurkan aspirasi dan kepentingannya terkait dengan pemerintahan desa. BPD

sebagai badan perwakilan dan perwujudan partisipasi masyarakat desa menjadi

malfungsi. Hal ini tentu tidak sejalan dengan asas demokrasi, di mana ada hak-hak

politik masyarakat desa yang tidak diberikan dan dilindungi.

Implikasi lain berupa pelemahan BPD juga dapat dilihat melalui pengaturan

Pasal 8 UU 12/2011 yang berbanding terbalik dengan peniadaan peraturan desa,

yakni mengakui keberadaan  sekaligus memberi kekuatan hukum yang mengikat

pada peraturan kepala desa. Seperti yang diketahui, peraturan kepala desa

ditetapkan oleh Kepala Desa, dan BPD tidak memiliki peranan selain mengawasi

pelaksanaan peraturan kepala desa.
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Dengan keadaan pengaturan yang demikian, sungguh diragukan apakah

keberadaan dan kedudukan peraturan kepala desa demokratis adanya. Di lain

pihak, dengan hanya diakuinya peraturan kepala desa, kondisi pemerintahan desa

akan menjadi excecutive heavy. Poros pemerintahan desa akan lebih condong ke

Kepala Desa. Keberadaan Kepala Desa di lain pihak akan lebih berkuasa

ketimbang BPD. Ketidak imbangan antara Kepala Desa selaku eksekutif desa dan

BPD selaku badan perwakilan desa tentu juga akan menimbulkan permasalahan di

sisi perlindungan hukum bagi masyarakat desa.

Menjadi menarik untuk dikaji lebih mendalam mengenai lembaga

demokratisasi di desa, dalam hal ini adalah BPD, apabila dikaitkan dengan fakta

adanya pertentangan hukum seperti di atas. Perwujudan kedaulatan masyarakat

yang diatur oleh konstitusi kita akan dipertanyakan kejelasannya. Bagaimana

sesungguhnya otonomi desa di dalam ketatanegaraan Indonesia sesungguhny?

Apakah ada demokrasi di desa? Bagaimanakah implementasinya terkait dengan

konsepsi otonomi desa? Apakah pengaturan terkait desa dapat mewujudkan

demokratisasi di desa? Kesalahan pengaturan di peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi berefek pada pelaksanaan ke bawah. Kejelasan melalui analisa

terhadap pengaturan perihal seputar BPD selaku lembaga demokratisasi di desa

dapat memberikan solusi terkait masalah-masalah di atas. Dalam bab-bab

selanjutnya akan dibahas mengenai eksistensi BPD dan peraturan desa dalam

kerangka demokrasi berikut konsep otonomi desa. Pertanyaan apakah demokrasi

di desa hanya bersifat sloganistik akan terjawab melalui pembahasan lanjut di

dalam penulisan ini.
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1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang permasalahan yang ada di atas, maka

permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini adalah:

a. Kedudukan, fungsi, dan eksistensi Badan Permusyawaratan Desa

sebagai lembaga demokratisasi di desa dalam kaitannya dengan

otonomi desa.

b. Kedudukan, fungsi, dan eksistensi Peraturan Desa sebagai wujud

demokratisasi di desa dalam kaitannya dengan otonomi desa.

1.3. Tujuan

a. Untuk menganalisa kedudukan, fungsi, dan eksistensi BPD dan

implikasinya terhadap demokratisasi di desa dalam kaitannya dengan

otonomi desa.

b. Untuk menganalisa kedudukan, fungsi, dan eksistensi Peraturan Desa

dalam sistem ketatanegaraan dan perundang-undangan dan

implikasinya terhadap demokratisasi di desa dalam kaitannya dengan

otonomi desa.

1.4. Manfaat

a. Penulisan ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan hukum

khususnya mengenai hukum tata negara, hukum administrasi,

pemerintahan daerah, ilmu perundang-undangan, serta perkembangan

demokratisasi di desa.
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b. Penulisan ini juga dapat bermanfaat untuk dijadikan acuan lanjut

penelitian-penelitian lebih lanjut terkait kekurangan yang ada di dalam

tulisan ini.

c. Penulisan ini dapat pula dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi, kritik,

maupun saran terhadap pemerintah maupun masyarakat, khususnya

desa, dalam menjaga demokratisasi di desa.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian

yuridis normative, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-

prinsip hukum, maupun doktrin- doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang

dihadapi.25Dalam penulisan ini dengan melakukan penelitian terhadap norma-

norma aturan hukum yang berlaku serta teori-teori dalam hukum administrasi.

1.5.2. Pendekatan (Approach)

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan

perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual

research).

1.5.3. Sumber Bahan Hukum (Legal Sources)

Sumber penulisan ini diambil dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan-bahan hukum primer tersebut dapat terdiri dari peraturan perundang-

undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan

25 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
2005, hlm. 35.
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perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun peraturan perundang-undangan

yang digunakan di dalam penulisan ini adalah:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

c. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

d. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

e. Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan

f. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan

g. Undang-Undang No. ... Tahun 2013 tentang Desa

h. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa

Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah

semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Bahan

berupa teks terkait keilmuan hukum dan pendapat para sarjana atau ahli hukum

didapatkan melalui literatur yang sesuai dengan pokok bahasan penulisan ini

berupa buku, jurnal, makalah, maupun sumber data elektronik.
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