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ABSTRAK

Penelitian dengan judul "Akuntabilitas Pengelolaan
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Rangka
Pemberdayaan Masyarakat Desa" ini diajukan dalam rangka
untuk msngetahui pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes
sebagai wujud otonomi asli desa sebagaimana diakui dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa-

Lebih lanjut keberadaan BUMDes itu dapat meningkatkan
kemandirian desa, khususnya di bidang ekonomi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif,
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan

perundang-undangan ( statute approach ) dan pendekatan

konseptual ( conseptual approaci ). Adapun isu hukum
penelitian ini adalah perlama, Kewenangan dalam

pengelolaan BUMDes sebagai realisasi dari otonomi asli

Desa; kedua, pertanggungiawaban dan pengawasan keuangan

dalam pengelolaan BUMDes berdasarkan prinsip

akuntabilitas.
Kesimpulan pertama, BUMDes merupakan instrumen

Desa untuk metindungi dan memberdayakan masyarakatnya,

menjadi arena begi warga Desa untuk bekerjasama

membangun ekonomi wilayahnya. Dalam menyelenggarakan

pemerintahan, Desa memiliki BUMDes yang berfungsi untuk

rnendorong, menfasilitasi dan melindungi serta

memberdayakan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya'

BUMDes dibentuk dengan kepentingan untuk mendukung

kegiatan ekonomi di Desa yang menjadi hajat hidup orang

banyak di Desanya. ' BUMDes dibentuk melalui proses

pengambilan keputusan antar pemerintah Desa, BPD dan

wakil-wakil warga masyarakat.'BUMDes merupakan usaha

milik Desa yang dikelola secara otonom oleh warga Desa
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Keuntungan - usaha-' BUlvtDes - digunakan sebesar:besarnya

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan

dialokasikan di bidang pelayanan Desa dan mendukung

berkembangnya BUMDes. Berdasarkan Pasal 213 ayat (l)
UU 3212004 dan Pasal 87 ayat (1) UU 6/2014, disebutkan

bahwa "Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang

disebut BUM Desa". Artinya, secara yuridis-normatif,
pemerintah'desa memiliki kewenangan untuk membentuk

BIIMDes, yang mana dalam pendiriannya harus disepakati

melalui musyawarah desa dan ditetapkan terlebih dahulu

dengan Peraturan Desa. Kesimpuan kedua,

pertanggungiawaban dan pengawasan keuangan dan

pengelolaan BUMDes tidak bisa dilepaskan dari pengelolaan

keuangan desa, sehingga dalam penatausahaan dan

pertanggungiawaban BfIMDcs sejalan dengan pengelolaan

keuangan desa. Pertanggurgjawaban BUMDes terintegrasi

dengan pertanggungf awaban APBDesa sehingga bentuk

pertanggunjsvsfoannla adalah pertanggungiawaban APB

Desa

Kata kunci : akuntabilitas, Pengelolaan Badan Usaha

Milik Desa (BUMDes), Pemberdayaan

Masyarakat Desa

PRAKATA

Puji syukur Alhamdullillah saya panjatkan

kepada Allah SWT atas segala rahmat, taufiq, dan

hidayah-Nya sehingga Laporan Akhir Penelitian

tentang "Akuntabilitas Pengelolaan Badan Usaha

Milik Desa (BUMDes) dalam Rangka Pemberdayaan

Masyarakat Desa" ini dapat kami selesaikan. Kami

menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini belum

sempurna, oleh karena itu kami membutuhkan

masukan-masukan agr dapat terselesainya

penelitian ini.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih

kepada semua pihak yang membantu atas

tersusunnya Laporan Akhir Penelitian tentang

"Maladministrasi dalam Pengelolaan Keuangan

Daerah di Bidang S.umber Daya Alam".

Surabaya, 3l Oktober 2014
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1.1 Latar Belakang

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

dalam penyelenggnraan pemerintahan desa merupakan

instrumen Desa untuk melindungi dan memberdayakan

masyarakatnya, menjadi arena bagi warga Desa untuk

bekerjasama membangun ekonomi wilayatrnya. Hal ini

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 3212004)

dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

(selanjutnya disebut UU No. 6/2014). Pengaturan

BUMDes tersebut memberikan landasan hukum yang

kuat dan mapan terhadap praktik penyelenggaraan dan

pengelolaan BUMDes di Desa-Desa di Indonesia.

Secara teoritik terdapat persoalan berkaitan
a

dengan Desa memiliki kapasitas unhlk melakukan

kegiatan usaha. Analog dengan Pemerintah yang dapat

melakukan kegiatan usaha melalui wadah usaha Badan

Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bentuk Perusahaan

iv

1

I
6

8

62
62
63

6s
6s
69
70

73

160

161

l6l
162
164

I

PENDAHULUAN
l.l. Latar Bel
1.2. Rumusan Masalah.
TINJAUAN PUSTAKA

AAT PENELITIANMANFDANTUruAN
3.1. Tujuan Penelitian
3.2. Manfaat Penelitian.........--..-

METODE PENELITIAN
4. l. Pendekatan Masalah
4.2. Sumber Bahan Hukum....
4.3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum..

HASIL DAN PEMBAHASAN...
UTNYABERIKAHAPT ANRENCANA

SARANDANI(ESIMPULAN
7.1.
7.2. Saran-....

IV

i

lll



Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero), dan

juga Pemerintah Daerah yang melakukan kegiatan usaha

dalam wadah usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

dalam bentuk Perusahaan Daerah (Perusda) maupun

Perseroan Terbatas (PT), maka Desa juga dapat

melalcukan kegiatan usaha dalam wadah BUMDes baik

dalam bentuk Perusahaan Desa, PT, atau bentuk lain

yang berbadan hukum- Hal itu juga ditegaskan dalam

UU No.6/2014 bahwa BUMDes haruslah berbentuk

badan hukum. Konsekuensinya, BUMDes haruslah

dianggap sebagai suatu entitas hukum yang mandiri yang

menyandang hak dan kewajiban sendiri dengan

pertanggungjawaban yang mandiri pula, yang terpisah

dengan sistem pertanggunggiawaban Desa' Pada sisi

yang lain Desa berposisi sebagai pengendali terhadap

BUMDes.

Pendirian BUMDes harus disertai dengan upaya

penguatan kapasitas dan didukung ot"ir kebijakan

pemerintah daerah kabupatenlkota yang bersedia

memfasilitasi dan melindtrngi BUMDes dari persaingan

para pemodal besar- BUMDes merupakan lembaga

2

ekonomi yang beroperasi di pe-Desaan dan masih

membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan

berkembang. Pembangunan landasan bagi pendirian

BUMDes adalah Pemerintah Daerah kabupaten/kota-

Oleh karena itu perlu Peraturan Daerah yang

memberikan landasan hukum yang kuat bagi pendirian,

penyelenggaraan, serta pengelolaan BUMDes-

Pertimbangan atas hal itu karena BUMDes diharapkan

dapat berfungsi sebagai instrumen dalam menjembatani

upaya penguatan ekonomi di pedesaan, baik ekonomi

Desa sebagai suatu entitas hukum, maupun peningkatan

derajat ekonomi masYarakat Desa.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945

(UUD lg45) sebelum amandemen menyatakan bahwa

pelaksanaan desentralisasi harus mempertimbangkan

keragaman sosial budaya dan keberadaan satuan-safuan

pemerintahan asli layaknya Desa, nagari dan sebagainya,

yang sebelum berdirinya NKRI telah hidup sebagai
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pemerintahan otonom berdasarkan hukum adatr,

sehingga kemudian muncul istilah otonomi asli Desa,

yakni kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus

urusan rumah tangganya sendiri yang merupakan hak

asal-usul yang bersumber dari adat istiadat dan melekat

sej ak terbenttrknya Desa2.

Secara historis Desa merupakan cikal bakal

terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di

Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk'

Struktur sosial jenis Desa. niasyarakat adat dan lain

sebagainya telah menjadi institusi sosial yang

mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan

institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan

hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal itu antara

lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi

membuat Desa mungkin merupakan wujud bangsa yang

I Phrlipus . M. Hadjon, et.al-, Penganlar Hukum

Administrasi,'cetakan ketujuh, Gadjahmada University Press,

Yogyakrda, 2001, hal.l I l -

' Buyo Surianingrat, Pemerintahan Administrasi Desa dan

Kelurahan, Cet.IV, fineka 
Cipta, Jakarta, 

.1992, 
hal'140'

paling konlret3. Desa merupakan satu peristilahan yang

kompleks, maka untuk memahami lebih jauh tentang

istilah Desa, sebaiknya dilihat dari sudut pandangan

sosiologis, ekonomi, hukum dan politik. Dalam sudut

pandang ekonomi irulah kemudian muncul pemikiran ke

arah kemandirian Desa.

Dalam perspektif kewenangan pemerintahan

Desa, berwenang atau tidak berwenang mendirikan

BUMDes, maka diperlukan kajian tentang kewenangan

Desa. Kewenangan pemerintahan Desa pada hakikatnya

merupakan residu dari kewenangan yang dimiliki oleh

Pemerintah Pusat, Pemerintahan Provinsi, dan

Pemerintahan Kabupaten/Kota. Kewenangan Desa

mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak

asal usul Desa, yang oleh peraturan perundang-undangan

belum dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah

daerah serta tugas pembantuan dari pemerintah,

' H-A.W.. Wi-djaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi

yang Asli, Bulat dan Utuh, RaiaGrafindo Persada, Jakarta, 2003,

hal.4
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pemerintah provinsi dan ' atau pemerintah

kabupaten/kota.

Berdasarkan paparan di atas, maka Pemerintah

Desa mempunyai wewenang untuk mendirikan'

menyelenggarakan, mengelola BUMDes, kewenangan

mana lahir berdasarkan atribusi dari UU 3212004 juncto

PP 7212005, BUMDes diarahkan pula untuk untuk

menumbuhkembangkan nilai-nilai kekeluargaan'

kegotongroyongan serta meningkatkan kesejahteraan

masyarakat Desa- BUMDes perlu diahr untuk

diposisikan menjadi pilar ekonomi Desa, termasuk

model tata kelola dan keberlanjutan sebagai sumberdaya

ekonomi peDesaan.

1.2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan di atas maka pembahasan yang

akan dilalcukan pada penelitian ini berkaitan dengan

masalah-masalah di bawah ini :

l. Kewenangan dalam pengelolaan BUMDeS

sebagai realisasi dari otonomi asli Desa;

2. Pertanggungiawaban dan pengav/asan

keuangan dalam pengeloldan BUMDes

berdasarkan prinsip akuntabilitas.

6 7

l

l

t
L

i

I

I
I



BAB II
TINJAUA}I PUSTAKA

2.1. Teori Peran Negara dalam Pembangunan

Ekonomi

Peter Evans membagi negara dalam 4 (empat)

tipe/jenis berdasarkan peranalrnya dalam pembangunan

ekonomi, yakni : The Minimal State; The Developmental

Snre; The Predatory State; dan Regulartory Srarc' Dalam

hal pemerintah Desa menjalankan usaha, maka ya:ng

sangat perlu diperhatikan adalah jangan sampai unit

bisnis tersebut menjadi predator bagi usaha-usaha

swasta. BUMDes merupakan nomenklatur untuk

menyebut sebuah bentuk badan usaha yang modaLnya

dimiliki oleh Pemerintah Desa, baik modal itu terbagi

atau tidak terbagi ke dalam saham. Nomenklatur tersebut

kemudian berkembang menjadi istilah BUMDeS'

W 3212004, Pasal 213 ayat (l), menyebutkan

bahwa..DesadapatmendirikanbadanusahamilikDesa

sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa"' IrU

3212004 menegaskan tentang realisasi pemenuhan

perrnintaan dalam konteks pembangunan tingkat Desa-

Pertimbangan pendirian BUMDes didasarkan pada

kebutuhan dan potensi Desa, sebagai upaya peningkatan

kesejahteraan masyarakat- Berkenaan dengan

perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas

prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada

prinsip-prinsip kooperatiil partisipatif, ('user-owned,

user-benefited, and user-controlled'), transparansi,

emansipatif, akuntable, dan sustainable dengan

mekanisme member-base dan self-help. Dari semua itu

yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUMDeS

harus dilakukan secara profesional dan mandiria'

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di

Desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social

institution) dan komersial (commerctal institution).

BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada

kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam

?
a Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembayaran (PKDSP)'

Fakultas Ekonomi [niversitas Bravrijaya, Bds Panduan Pendirian

dan Pengelolaan Badan Llsaha Mitik Desa (BUMDes),2007 'hal' 
5'
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penycdiaan pelayanan sosial baik di bidang-penyediaan

barang maupun jasa. Sedangkan sebagai lembaga

komersial bertujuan mencari keuntungan melalui

penawaran sumberdaya lokal baik barang dan jasa ke

pasar. Prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu

. ditekankan dalam menjalankan usahanya. BUMDeS

sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan perurrdang-

undangan, dan sesuai dengan kesepakatan yang

terbangun di masyarakat Desa. Dengan demikian, bentuk

BUMDes dapat beragam di setiap Desa di lndonesia'

Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal,

potensi, dan sumberdaya yang dimiliki masing-masing

Desa. Pengaturan lebih lanjut tentang BUMDes diatur

melalui Peraturan Daerah (Perda)-

Sebagairnana dinyatakan di dalam UU 3212004

bahwa tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam

rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa),

maka setiap Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan

Usaha Milik Desa (BUMDes), namun pendiriannya

harus didasarkan atas prakarsa masyarakat yang

didasarkan pada poten.t 
"T; 

yang dapat.dikembangkan

dengan menggunakan sumberdaya lokal dan terdapat

permintaan pasar. Pendirian BUMDes bukan merupakan

paket instruksional yang datang dari Pemerintah,

pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota'

Dengan kata lain pendirian BUMDes jangan diposisikan

sebagai sekedar implementasi undang-undang.

2.2. Fungsi Negara

Campuran.

Dalam Perekonomian

Ada beberapa fungsi Negara yang dapat dicatat

dalam kaitannya dengan perekonomian campuran, yakni

a. Negara sebagai pihak penyedia- Fungsi ini

lazimnya dihubungkan dengan konsep kondisi

kesejahteraan sosial yang dianut negara

sosialis yaitu semua tergantung Negara'

b. Negara adalah sebagai pembuat peraturan'

Negara menggunakan berbagai-macam daya

pengungkitan kontrol, khususnya kekuasaan

untuk mengatur investasi dalam
a
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pengembangan industri, volume dan jenis-

jenis impor dan ekspor melalui sarana-sarana

semacam kontrol-kontrol valuta, dan kontrol-

kontrol pemberian ijin impor dan industri'

c. Negara berfungsi sebagai wirausahawan'

Negara mengoperasikan sektor-sektor

perekonomian tertentu, melalui departemen-

departemen pemerintahan semi-otonom

ataupun melalui perusahaan-perusahaan milik

Negara. Kebersamaan sekilor-sektor industri

publik dan swastalah yang menimbulkau

problem-problem kesetaraan perlakuan dan

keadilan tertentu antara sektor-sektor publik

dan swasta tersebut.

d. Negara sebagai wasit. Negara sebagai tempat

penyimpanan kekuasaan legislatif'

administratif, dan hukum harus

mengembangkan sejumlah standar keadilan'

sebagaiman a antara sektor-sektor

perekonomian yang berbeda - yang beberapa

diantaranya merupakan perusahaan-

tz

perusahaan negara, sehingga harus

membedakan antara 'fungsi wirausaha dan

penengahnYa.

Dalam skala paling kecil dalam suatu Negara,

seperti halnya Negara Republik lndonesia, Desa

merupakan elemen terkecil dari sebuah Negara' Desa

merupakan suatu subyek pelaku tindak administrasi

berdasarkan kewenangan yang melekat padanya yang

timbul karena atribusi dari peraturan perundang-

undangan. Oleh karena itu, teori yang secara makro

berkenaan dengan Negara, dapat ditafsirkan secara

analogi bahwa Desa memiliki peran-peran yang mirip

seperti Negara, dalam hal ini Desa sebagai penyedia

untuk mewujudkan kesejahteraan' sosial, pembuat

peraturan yang berlaku pada lingkup Desa sebagai

pengejawantahan peraturan di atasnya, sebagai

wirausaha atau entrepreneur yang melakukan kegiatan

usaha demi kemandirian ekonomi Desa, maupun sebagai

wasit berdasarkan local wisdom ataukebijakan lokal'

r3
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2,3. Desa Sebagai Entrepreneur Analog dengan

Negara sebagai EntrePreneur :

Perusahaan negara adalah sebuah fenomena yang

mendunia, di dalam perekonomian-perekonomian

sosialis yang terencana secara terpusat, perusahaan-

perusahaan negara semi otonom melaksanakan seluruh

operasi industri, dagang dan sarana utama'

Di berbagai negara, kewenangan-kewenangan

publik banyak sekali mengopet'asikan transportasi'

bendungan, pelabuhan, jembatan, saluran air' dan sarana-

sarana publik lainnya' Di negara-negara industri di luar

perekonomian yang terencana secara terpusat' khususnya

di Inggris, Perancis, India, dan Italia, perusahaan negara

merupakan sektor utama perekonomian nasional'

Perekonomian "campuran" dan keseimbangan

kekuasaan publik dan swasta yang diisyaratkannya

merupakan sebuah fenomena yang mendunia' Fungsi

Negara sebagai pihak penyedia kesejahteraan sosial saat

ini diakui secara universal. Perusahaan publik tidak

kurang universal sebagai fenomena meskipun jauh lebih

tersebar di sejumlah negara daripada di negara-negara

l4

lainnya. Perusahaan publik membentuk sektor utama

perekonomian nasionat di negara-negara seperti ltalia'

Amerika Serikat atau Jerman Barat - yang digambarkan

sebagai benteng-benteng perusahaan swasta - perusahaan

publik memainkan bagian yang jauh lebih besar daripada

yang diasurnsikan secara umum' Di Amerika Serikat'

terpisah dari lingkup kekuasaan federal' yang

perusahaan-perusahaan publik semacam Valley

Authorithy memainkan sebuah peran utama berbagai

negara bagian mengoperasikan ratusan perusahaan

publik, yang banyak diantaranya memiliki arti yang

sangat Penting secara ekonomi'

Paparan di atas dapat digunakan secara analogis

dalam rangka membangun BUMDes di tingkat Desa'

Berdasarkan filosofi di atas, maka pada hakikatnya

pemerintah Desa dapat berperan sebagai pelaku usaha

atau entrepreneur dalam menjalankan pembangunan

Desanya, sehingga dapat melakukan langkah-langkah

dalam bentuk penyertaan modal ke dalam BUMDeS'

Analogi dari pandangan di atas, maka Desa selayaknya

diberi atau tepatnya memiliki otonomi untuk melakukan

l5
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kegiatan usaha yang menopang ekonomi peDesaan

dalam wujud menyelenggarakan BUMDes' Pendirian

BUMDes mengarah pada suatu tujuan yakni:

a. Untuk mewujudkan kelembagaan ekonomi

dan sosial masyarakat peDesaan yang mandiri

dan tangguh dalam rangka memberikan

pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat'

b. Untukmenciptakan kesempatan berwirausaha,

meningkatkan kebersamaan, mengurangi

jumlah pengangguran dan menjadi pilar

kegiatan sosial ekonomi di Desa'

c. Mendorong Pemerintah Desa dalam

meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)

serta kesejahteraan masyarakat secara sosial,

budaYa dan ekonomi.

d. Memberikan pelayanan kebutuhan untuk

usaha produktif bagi kelompok miskin di

peDesaan, mengurangi praktek ijon'

e. Menciptakan pemerataan kesempatan

. berusaha dan meningkatkan pendapatan

masYaraku, ,Utu 

,U

f. Menjadi sarana untuk mendidik atau sebagai

pembelajaran sosial, budaya, dan lingkungan

bagr masyarakat serta berusaha secara

produktif yang dengan demikian dapat mampu

mendorong Pembangunan ekonomi

masyarakat Desa secara mandiri dan

berkelanjutan

BUMDes didirikan dalam rangka menjalankan

usaha Desa dengan dikelola oleh Pemerintah Desa dan

masyarakat, dengan pemilikan modal dan pengelolaan

dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat dengan

jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi Desa

seperti:

a. usaha jasa yang meliputi jasa keuangan, jasa

angkutan darat dan air, listrik Desa, dan usaha

lain yang sejenis-

b. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi

Desa

c. perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman

pangan, perkebunan, peternakan, perikanan,

dan agrobisnis.
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d. Industri dan kerajinan rakYat.

2.4. Kajian Teritis Status Badan Hukum BUMDeS

Status badan hukum dapat terjadi karena penetapan

undang-undang ataou karena teori-teori hukum. Status

badan hukum yang timbul karena undang-undang timbul

karena undang-undang menetapkan demikian- Beberapa

contoh penetapan status badan hukum karena undang-

undang adalah perseroan terbatass, koperasi6, yuyusan',

Dana Pensiun.s

Teori Badan Hukum

1) Teori fiksi dari Von SavignY

Menurut Von Savigny, badan hukum itu semata-

mata buatan negara saja' karena menurut alam

hanya manusia yang berkedudukan sebagai subyek

hukum,sedangkanbadanhukumhanyamerupakan

suatu fiksi, yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak

ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya

suatu pelaku hukum (badan hukum) yang

berkedudukan sebagai subyek hukum sebagaimana

halnYa manusiae'

2) Teori Harta KekaYaan Bertuluan

Menurut teori ini, hanYa manusia yang daPat

suatu

yang

5 Undang-Undang Nomor I tahun 1995 tentang Perseroan

Terbatas, Pasal I angka l, menyatakan: Perseroan Terbatas adalah

badan hukum". Demikian pula Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2007 tentang Perseroan Terbatas, menetapkan hal yang sama'

6Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang koperasi,

Pasal I menyatakan: Koperasi adalah badan hukum'

7 Undang-Undang Nomor l6 tahun 2001 Tentang Yayasan,

Pasal I angka I menyatakan: 'Yayasan adalah badan hukum yang

terdiri atas kekayaan yang dipisatrkan dan diperuntukkan unluk

mencapai tujuan tertenfu di bidang sosial, keagamaan, dan

kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota'

E Undang-Undang Nomor ll Tahun 1992 Tentang Dana

Pensiun, Pasal I *gtu t menyatakan: "Dana Pensiun adalah badan

18

menjadi subyek hukum, akan tetapi juga tidak

dapat dibantah adanya hak-hak atas

kekayaan, sedangkan tiada manusiapun

menjadi pendukung hak-hak itu' Apa yang kita

hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan

I

manfaat Pensiun"'

' Rido, Ali' Badan Huhtm dan Kedudukrin Badan Hukum

Perseroan, r"r*,*puiil'{'p""tt Yayasan' Bandung: Alumni'

t981,15. 
19
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namakan hak-hak dari suatu badan hukum

sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada yang

mempunyainya dan sebagai penggantinya adalah

suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan

atau kekayaan kepunyaan suatu tujuanlo.

3) Teori Organ dari Otto von Gierke

Badan hukum adalah suatu realitas sesungguhnya

sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada di

dalam pergaulan hukum- Itu adalah suatu

leiblichgeistige Lebenseinheit die ll/ollen und das

Getvollte os Tot umsetzen kam' Badan hukum

bukan hanya suatu pribadi yang sesungguhnya

saja, tetapi juga mempunyai kehendak atau

kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-aiat

perlengkapannya (organ)- Dengan demikian apa

yang mereka (organ) putuskan adalah cerminan

kehendak atau kemauan badan hukumll'

'o lbid.,h.16.

" Ibid.

4) Teori propriete cellective dari Planiol

(gezamenlijke vermogens - theorie Molengraaf

Menurut teori ini, hak dan kewajiban badan hukum

itu pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban

anggota bersama-sama. Di samping hak milik

pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan

harta kekayaan bersama- Anggota-anggota tidak

hanya dapat memiliki masing-masing untuk bagian

yang tidak dapat dibagi, tetapi juga sebagai

pemilik bersama-sama untuk keseluruhan,

sehingga mereka secara pribadi bukan pemilik,

akan tetapi secara bersama-sama semuanya

menjadi pemilik. Orang-orang yang berhimpun itu

semuanya merupakan suatu kesatuan dan

membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan

hukum, maka dari itu, badan hukum adalah suatu

konstruksi Yuridis sajar2.

Secara teori, BUMDes memenuhi kriteria sebagai

badan hukum karena BUMDes memiliki harta kekayaan

" Ibid.
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tersendiri, tujuan tertenfu, dan organ yang menjalankan

operasional BUMDes untuk dan dalam rangka mencapai

tujuan. Status BUMDcs sebagai badan hukum

ditegaskan pula di dalam PP 1212005' Sebagai badan

hukum, BUMDes memiliki harta kekayaan tersendiri

yang terpisah dari harta kekayaan pendiri' pengurus'

pengawas, maupun pihak yang meneyertakan modal di

dalamnya. Pemisahan harta kekayaan tersebut

merupakan asas yang diterapkan terhadap BUMDeS'

Akan tetapi perlu dikaji lebih lanjut sumber dana bagi

BUMDes adalah harta kekayaan Desa yang dipisahkan,

sehingga perlu dipisatrkan harta yang manakah yang

termasuk aset atau kekayaan BUMDes, dan kekayaan

yang manakah yang termasuk milik Desa' Hal itu

berkaitan dengan fungsi pokok BLIMDes yakni

mengelola dan menjalankan usaha yang bersifat bisnis

komersial.

Konsekuensi Yuridis Atas Status Badan Hukum

Status badan hukum menimbulkan konsekuensi

yuridis terhadap beberapa pihak' yaitu orang-orang yang

duduk sebagai pengurus badan hukum, orang-orang atau

pihak yang berkedudukan sebagai pemegang saham

(pada PT), orang-orang yang berkedudukan sebagai

anggota (pada koperasi), orang-orang yang duduk

sebagai komisaris (pada PT) atau pengawas (pada

yayasan maupun BUMDes), atau pembina (pada

koperasi) dan karyawan atau pegawai- Selain itu, status

badanhukumjugamenimbulkankonsekuensiyuridisdi

bidang kepemilikan-

Dalam kerangka badan hukum, seseorang yang

memegang kendali dalam kepengurusan badan hukum'

misalnya direktur PT, direktur BUMDes, ketua koperasi'

ketua yayasan, harus dipandang dalam kedudukan yang

terpisah dengan kapasitas pribadi' Kedudukan seseorang

sebagai pengurus yang dengan demikian berwenang

mewakili badan hukum dalam menjalankan

kepengurusan sehari-hari, termasuk bertindak mewakili

badanhukumdidalamdandiluarpengadilan
merupakan kapasitas yang timbul akibat kedudukan

seseorang tersebut sebagai pengunrs badan hukum'

sehingga sebagai konsekuensi yuridisnya tindakan-

23
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tindakan hukum yang dilakukan dalam kapasitas

pengurus badan hukum tidak dapat dipandang sebagai

tindakan pribadi. Dalam kapasitasnya selaku Pengurus

badan hukum seseorang tersebut tunduk kepada

anggaran dasar badan hukum atau peraturan lain yang

dipersamakan dengan itu'

Akibat hukum dari kapasitas bertindak selaku

pengurus badan hukum, maka kepadanya tidak dapat

dipertanggungiawabkan selaku subyek hukum pribadi'

kecuali terbukti melanggar anggaran dasar atau peraturan

lain yang dipersamakan dengan itu' Pertanggungjawaban

atas tindakan seseorang dalam kapasitas selaku pengurus

badan hukum merupakan tanggungjawab korporasi atart

badan hukum. Karena itu, idealnya pertanggungiawaban

seseorang pengurus baclan hukum tidak menjangkau

bentuk-bentuk pertanggungi awaban yang bersifat badan

(misatnya: pidana kurungan, penjara dan sebagainya)'

akan tetapi berbentuk pertanggungiawaban di bidang

harta kekayaan (misalnya: denda' ganti rugi dan

sebagainya) agar 'dengan demikian mekanisme

pelaksanaan tanggungi awabnya lebih mudah'

24

Konsekuensi yuridis kedudukan seseorang sebagai

pengurus badan'hukum juga menjangkau bidang harta

kekayaan, bahwasanya harta kekayaan yang dikelolanya

bukan merupakan harta kekayaan pribadi melainkan

harta kekayaan badan hukum' Direktur PT, misalnya'

tidak berkedudukan sebagai pemilik aset PT, meskipun

dengan persetujuan komisaris berwenang untuk

menjaminkan harta kekayaan PT, karena aset PT adalah

milik PT, bukan milik pribadi pengurus' Demikian pula

pada BUMDes, aset atau harta kekayaan yang dikelola

oleh pengurus BUMDes merupakan harta kekayaan

milik BUMDes.

BUMDes dapat digugat atau menjadi tergugat

sebagai konsekuensi yuridis lainnya lagi atas statusnya

sebagai badan hukum- Dalam rangka mempertahankan

hak-haknya, BUMDes dapat melakukan gugatan hukum

kepada pihak lain yang menimbulkan kerugian padanya'

Untuk kepentingan itu BUMDes diwakili oleh

pengurusnya, termasuk penerima kuasa pengurus'

Sebaliknya, BUMDes $na] digugat dan berposisi

sebagai tergugat atas gugllan pihak lain yang merasa
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dirugikan oleh BUMDes. Pemberian status badan hukum

kepada BUMDes memberikan kedudukan hukum kepada

BUMDes sebagai subyek hukum yang mandiri, sehingga

BUMDes dapat disepadankan dengan subyek hukum

manusia yang memiliki kecakapan melakukan

perbuatan-perbuatan hukum- Dengan demikian, pada

BUMDes melekat hak-hak dan kewajiban-kewajiban

sesuai dengan kedudukannya sebagai subyek hukum

yang mandiri. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban

BUMDes juga dapat timbul sebagai akibat dari

perbuatan-perbuatan hukum yang dilahrkan oleh

BUMDes.

2.5. Kajian Teoritis dan Historis Desa

Pergeseran-pergeseran paradigma penyelenggaraan

pemerintahan dalam rangka pembentukan daerah dan

pemberdayaan masyarakat yang dilatarbelakangi paham

lndonesia sebagai negara kesatuan yang berlandaskan

asas desentralisasi memberikan kesempatan ' 'dan

keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan

otonomi daerah. Pada dasarnya Pemerintahan Desa yang

26

asli diselenggarakan berdasarkan hukum adat, akan

tetapi kemudian, pemerintah Hindia Belanda

menetapkan pula berbagai peraturan perundang-

undangan yang mengatur Desa. Peraturan perundang-

undangan utama yang dikeluarkan pada masa

Pemerintahan Hindia Belanda yaitu Inlandsegemeente

Ordonantie (IGO) untuk Jawa dan Madura dan

Inlandsgemeente Ordonantie voor Buiten Gewesten

(IGOB) untuk luar Jawa dan Madura. Sebelum ada.

kedua peraturan tersebut, sudah diakui bahwa Desa

merupakan pemerintahan yang asli (locale

rechtsgemeenshappen) atau yang dikenal dengan istilah

otonomi asli- Hal tersebut rnempunyai pengertian bahwa

Desa sebagai satuan pemerintahan yang mempunyai hak

mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Mengatur

dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam arti bahwa

Desa adalah sebuah daerah otonom disamping daerah

otonom provinsi dan kabupaten atau kota. Tetapi

berbeda dengan daerah otonom provinsi dan kabupaten

atau/kota, otonomi Desa sebagai otonomi asli tidak

berasal dari pemerintah pusat atau pemerintatr daerah

27



yang lebih atas. Otonomi asli karena dari aslinya

mempunyai hak untuk mengurusi Desanya sendiri dan

hak tersebut bukan karena pelimpahan dari pemerintah

atasnya.

Meskipun Desa mempunyai otonomi asli,

masyarakat Desa dan pemerintah Desa merupakan

bagian dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah'

Oleh karena itu, Desa merupakan elemen pemerintahan

yang berada pada garis terdepan dalam menjangkau

rakyat lndonesia sebagai salah satu unsur negara'

sehingga perlu diposisikan sebagai bagian maupun agen

pembangunan nasional. Mernbangun Desa pada

hakikatnyaadalahmembangunnegara.Padasisiinilah

maka pemahaman itu bermakna pula bahwa membangun

ekenomi peDesaan sama halnya dengan membangun

perekonomian nasional suatu negara' BUMDes hadir

sebagai agen pembangunan ekonomi peDesaan dalam

kerangka penguatan perekonomian nasional'

Secara historis Desa merupakan cikal bakal

terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di

lndonesia. jautr. sebelum negara bangsa ini terbentuk'

28

Struktur sosial jenis Desa, masyarakat adat dan lain

sebagainya telah menjadi institusi sosial yang

mempunyai posisi yang sangat penting' Desa merupakan

institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan

hukumnya sendiri serta relatif mandiri- Hal ini antara

lain dituniukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi

membuat Desa mungkin merupakan wujud bangsa yang

paling konkretr3. Desa merupakan satu peristilahan yang

kompleks, maka untuk memahami lebih jauh tentang

istilah Desa itu, baiknya dilihat dari sudut pandangan

sosiologis, ekonomi, hukum dan politik' Dalam

pengertian sosiologis, Desa digambarkan sebagai suatu

bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk

bertempat tinggal dalam suatu lingkungan dimana

mereka saling mengenal dengan ikatan sosial' adat

istiadat yang masih kuat dan corak kehidupan mereka

relatif homogen serta banyak bergantung kepada alamla'

Dalam perpsektif hukum, Desa lebih dipahami dalam

'' H.A.w. Widjaja, otonomi Desa', op'cilhaL4

'a Suhurtono W. Pranoto' Op'cit, hal' I l '
29
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t

kaitannya dengan tata afuran yang menjadi dasar

pengaturan kehidupan masyarakat dan posisinya dalam

sistem pemerintahan negara, sebagai suafu daerah

kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu

masyarakat yang berkuasa (berwenang) mengadakan

pemerintahan sendiri (mengatur urusan rumah

tangganya) unhrk mengums kepentingan dan kebutuhan

masyarakatnya sendiri (otonomi)Is' Muhammad Yamin

dalam pembahasan UUD 1945 berpandangan bahwa

Desa adalah:

Menurut jenisnya, Desa dapat dibedakan menurut

segi pandangan yang dipakai- Berdasarkan segi

penduduknya Desa dapat dibedakan antara lainlT:

1) Desa genealogis (genealogis : asal-usul,

generatie : keturunan). Penduduk Desa ini

berasal dari keturunan yang sama' Desa

genealogis praktis tidak ada lagi, hanya tinggal

beberapa, misalnya Desa Cikeusik, Kanekes

dan Cibeo yang didiami hanya oleh orang

Baduy, terletak di Kabupaten Lebak, Banten'

2) Desa teritorial (teritoir : wilayah), Desa yang

berdasarkan wilaYah'

Konsep Desa sebagaimana diatur dalam Pasal I

angka 12 UU '3212004 juncto Pasal I angka 5 PP

12/2005 menegaskan bahwa "Desa atau yang disebut

dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum

yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat

"kesatuan masyarakat yang berkuasa mengatur

segala sesuatu yang berhubungan dengan rumah

tangganya serta mempertimbangkan . 
peraturan

"a,il.-. 
selanjutnya kekuasaan dan kewajiban Desa

r.i"tut *rttgkio ditetapkan oleh peraturan adat'

Pihak atasan dapat mematikan segala putusan

b"ru yang berlawanan dengan q*"k atasan'

hukum adat atau kePenttngan umum

I 5 Soetardjo Kartohadikoesoemo' Op' cit' hal' I 6'

'u Muhu**ud Yamin, Nastrah Persiapan Undang-Undang

Dasar t945,Jakattz 1959' hai' 21Y'z9' '' Bay, Surianin$at, Op.cit,hAl- l5-16'
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setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik lndonesia"'

Ketentuan tersebut di atas juga diperjelas dengan konsep

pemerintahan Desa sebagaimana diatur dalam Pasal I

angka 6 PP 7212005 yang menyatakan bahwa

"Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan

Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul

dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati

dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia." Dengan demikian, Desa memiliki esensialia

sebagai suatu unit atau institusi otonom dalam kerangka

Negara Kesatuan Republik lndonesia. Oleh karena itu,

pemberian kesempatan kepada Desa untuk mandiri, tidak

bergantung pada pemerintahan di atasnya, baik

pemerintah kabupatenlkota, provinsi maupun pemerintah

pusat perlu terus menerus secara konsisten dan

berkesinambungan perlu terus menerus' diupayakan'

BUMDes hadir sebagai salah satu instrumen ekonomi

32

sosial peDesaan dalam rangka mewujudkan kemandirian

Desa tersebut.

2.5. Kajian Teori dari

dalam Hierarkhi

undangan

Konsep Peraturan Desa

Peraturan Perundang-

Tidak ada suatu sistem hukum positif di dunia ini

yang secara khusus mengatur tata urutan peraturan

perun<iang-undangan. Kalaupun ada pengaturan, hanya

terbatas pada asas yang menyebutkan misalnya:

"Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang Iebih tinggi

tingkatannya.'t Atu, dalam UUD ada ungkapan "the

supreme law of the land'te- Alasan tidak diatur dalam

hierarki peraturan perundang-undangan karena tata

urutan itu mempunyai konsekuensi bahwa setiap

18 Pasal T0 UU No. 22 Tahun 1999

'' UUD Amerika Serikat, Pasal 6 (lihat Bagir Manan' Teori

dan politik Konstitusi, Direktorat Jenderal Pendidikan .Tinggi

Departemen Pendidikan Nasional, 200 I, hal. I 30'
33
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peraturan perundang-undangan harus memiliki dasar

hukum pada peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi tingkatannya Peraturan perundang-undangan

tingkatan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,

peraturan perundang-undangan tingkatan lebih rendah

dapat dituntut untuk dibatalkan bahkan batal demi

hukum (van rechtswege nieteg). Konsekuensi ini telah

dianggap ada walaupun tidak diatur, kecuali ada

ketentuan yang sebalik ryu'o-

Faktor lain yang menyebabkan ketidaklaziman

mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan,

karena sistem hukum positif tidak hanya berupa

peraturan perundang-undangan, melainkan juga meliputi

hukum-hukum tidak tertulis (yurisprudensi, hukum adat,

atau hukum kebiasaan). Kaidah-kaidah hukum tidak

tertulis ini dapat juga dipergunakan untuk menguji

peraturan perundang-undangan atau sebaliknya,

'o Bug,, Manan, Teori dan Politik Konstitusi, Direktorat

Jenderal pendiiikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2001,

hal.l30. 
34

walaupun tidak bertalian dengan tata urutan peraturan

perundang-undangan2'.

Secara teoritik, tata urutan peraturan perundang-

undangan dapat dikaitkan dengan ajaran Hans Kelsen

mengenai "slufenbau des Recht" atau "The hierarchy of

law"yang berintikan bahwa kaidah hukum merupakan

suatu susunan berjenjang dan setiap kaidah hukum yang

lebih rendah bersumber dari kaidah yang lebih tinggiz? '

Untuk lebih memahami teori "stufenbau des Recht",

harus dihubungkan dengan ajaran Kelsen yang lain yaitu

"Reine Rechtslehre" atau "The Pure theory of

law"(Teori Muni Tentang Hukum)23 dan bahwa hukum

itu tidak lain dari "command of the sovereign" atav

kehendak dari yang berkuasa2a- Menurut Teori Murni

Tentang Hukum, hukum tidak lain dari sistem hukum

" Ibid,hal.l3o-l3l'

2' Hans Kelsen, General Theory of Law and State' Rusel &

Rusel, New York, 1973, hal' 123'

23 Austin M. Chinhengo, Essential Jurisprudence'

Cavendish Publishing Limited, London, 1995, hal' 43'

2o Hans Kelsen, OP-cit, hal.30.
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positif yang dibuat penguasa. Hukum positif ini dapat

berupa peraturan perundang-undangan sebagai kaidah

hukum (general norm) dan kaidah-kaidah yang terjadi

karena putusan hakim sebagai kaidah khusus (individual

norm)zs. Karena tidak mungkin menempatkan putusan

hakim dalam tata urutan, maka pengertian "Stdenbau

desRecht" adalah tata urutan peraturan perundang-

undangan (kaidah umum). Pemaharnan ini lebih

diperkuat dengan ajaran Kelsen tentang Teori Murni

Tentang Hukum yaitu bahwa obyek kajian hukum (legal

science) hanyalah mengenai isi hukum positif,

sedangkan mengenai baik atau buruk suatu kaidah yang

mencerminkan satu nilai tertentu, masalah tujuan hukum,

dan hal-hal lain yang bersifat filosofis bukan obyek teori

hukum, melainkan obyek filsafat- Filsafat hukum bukan

bagian dari teori kajian hukum. Pandangan ini bertalian

" Ibid.,hal. 134
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dengan paham "legal posotivism". Hans Kelsen

tergblong ke dalam kelompok positivist26-

Menurut Bagir Manan ajaran tentang tata urutan

peraturan perundang-undangan demikian mengandung

beberapa prinsip, yaitu:

l) Peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan

atau dasar hukum bagi peraturan perundang-

undangan yang lebih rendah atau berada di

bawahnya.
Peraturan perundang-undangan tingkat lebih

rendah harus bersumber atau memiliki dasar

hukum dari suatu peraturan perundang-

undangan tingkat lebih tinggi.
Isi atau muatan peraturan perundang-

undangan yang lebih rendah tidak boleh

menyimpangi atau bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi tingkatannYa.
Suatu peraturan perundang-undangan hanya

dapat dicabut atau diganti atau diubah dengan

peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi atau paling tidak dengan yang sederajat'

2)

4)

'6 Eilgar Bodeoheimer, Jurispntdenca Haniard University

Press,1970,ha1.98. 
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5) Peraturan-perahran perundang-undangan

yang sejenis apabila mengatur materi yang

sarna, maka peratuian yang terbaru harus

diberlakukan, walaupun tidak dengan secara

tegas d"inyatakan bahwa peraturan yang lama

itu dicabut. Selain itu peraturan yang

mengatur materi yang lebih khusus harus

diutamakan dari peraturan perundang-

undangan Yang lebih umum''.

Mengapa sistem hukum nasional Indonesia tidak

mengatur secara "po.sitiefrechtelijk" Peraturan Desa

dalam tata urutan peraturan perundang-undangan dalam

TAP MPR Nomor XXA4PRS 11966? Secara hukum tidak

ada larangan mengatur tata urutan peraturan pentndang-

undangan, walaupun sistem hukum itu tidak hanya

terbatas pada sistem peraturan perunddng-undangan'

Selain itu, pengafuran ini harus tujuan yang hendak

diraih (doelmarigheid)29. Pendorong kua! pemembuatan

TAP MPR Nomor XXA4PRS 11966 - yang berasal dari

z' BagSr Manan, Teori dan Politik Konstitusi' cetakan

kedua, Op.cit,hal. l9'

28 lbid, hal. 131.
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Memorandum DPRGR2e - adalah untuk menertibkan

kekacauan sistem peraturan perundang-undangan yang

terjadi di masa Orde Lama, baik yang bertalian dengan

kewenangan, macam, isi, maupun tata cara

pembuatannya3o. Pada saat ini, tujuan tersebut tetap

diperlukan. Berbagai kekacauan sistem perundang-

undangan terjadi juga selama Orde Baru terutama yang

berkaitan dengan tertib peraturan perundang-undangan'

Banyaknya peraturan kebijakan (policy rules,

beleidsregels) yang bersumber pada asas kebebasan

be*indak (frei,s ermessen, beoordelingsvriiheid) sangat

mempengaruhi tertib peraturan perundang-undangan'

Aturan-aturan kebijakan (kuasi legislasi) ini selain

mengacaukan sistem peraturan perundang-undangan

juga menjadi instrumen penyelenggaraan kekuasaan

yang sewenang-wenan g (arbitrary) karena sama sekali

tidak mengindahkan asas umum penyelenggaraan

" DPRGR tanggal 9 Juni 1966

'o S"luin, berbagai peraturan perundang-undangan' ada.

bentuk-bentuk lain yang bersumber pada Dekrit yaitu "Penpres"

dan"Perpres". 
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administrasi negara yang baik dan wajar (algemene

beginselen van behoorlijk bestuur atau the general

principles of good administration)3|' Dalam hal ini

pembentukan perahrran daerah tentang Desa tersebut

sudah sepatutnya memperhatikan asas-asas pembentukan

peraturan Perundan g-undangan'

Selanjutnya menurut Van der Vlies asas-asas

pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik

berasal dari algemene beginselen van

regelgeving32- Kemudian A' Hamid S'

memal,rnai algemene beginselen von

behoorlijke

Attamimi

behoorliike

wetgeving dengan asas-asas bagi pembentukan peraturan

ll Kasus-kasus seperti BLBI bersumber dari Aturan

Kebiiakan yang dikeluarLan aotum bentuk Keputulal Presiden'

il;i";i"';t""t -"uir t"sional dan lain-lain' (Baeir Manan' Teori

dan Polirik Konstitusi,* nit"tiotut Jenderal Pendidikan Tinggi

;il;;;; Pendidikan Nasional' 2001' hal' 132)

32 Van der Vlies, l'C, Her Wetbegripnen Beginselen-van

Behoortijke Aegetgeui'g" WGA Uitglyerij B'V"s' 1984' Lihat

Juea Van der Vlies iV', io"ano"k- wetg*i'g' W'E'J' Tjeenk

witinr Zwolle, 1991, hal' I 50-179'

perundang-undangan yang patut33' Asas-asas

pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik

adalah asas hukum yang memberikan pedoman dan

bimbingan bagi penuangan isi perahrran' ke dalam

bentuk dan susunan yang sesuai' tepat dalam

penggunaan metodenya, serta mengikuti proses dan

prosedur pembentukan yang telah ditentukan3a'

Bentuk produk hukum berupa peraturan Desa

apabila dikaji dalam tata urutan peraturan perundang-

undangan di lndonesia dari tahun 1966 sampai dengan

saat ini menimbulkan dilema dan problematika' Hal itu

disebabkan oleh karena kewenangan pemerintahan Desa

dalam membuat peraturan Desa yang senyatanya diakui

keberadaannya secara legalitas formal oleh konstitusi'

namun dalam perjalanan waktu dengan diundangkannya

Nomor 12 Tahun 2}ll tentang
Undang-Undang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU

r3A. Hamid Attamimi, Peranan Keputusan !:"t'!:!
tndonesia datam Penve;;;;;';''" l'y*:'h Negara' Disertast'

jffi;i;"t i;Jon"tiu, :utarta' l ee0' hal' 331'

I
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t2l20tl) eksistensi peraturan Desa tersebut tidak

tercantum dalam hierarkhi tata urutan peraturan

perundang-undangan di Indonesia' Oleh karenanya hal

tersebut akan menimbulkan banyak konflik hukum

apabila tidak ada solusi karena secara perlahan tapi pasti

keberadaan W 12/2011 seakan meniadakan otonomi

asii yang dimiliki pemerintahan Desa'

Perafuran Desa adalah peraturan perundang-

undangan yang dibentuk oleh Badan Perwakilan Desa

(BPD) bersama-sama dengan Pemerintah Desa atau yang

disamakan dengan Desa dan disahkan oleh Kepala Desa

atau pimpinan pemerintahan yang disamakan dengan

Desa mengenai segala urusan rumah tangga Desa di

bidang otonomi atau tugas pembantuan'

Perda dan Perdes merupakan subsistem peraturan

perundang-undangan, karena itu harus menjadi bagian

dalam susunan dan tata urutan peraturan perundang-

undangan. Tetapi perlu diingat, Perda dan Perdes dibuat

oleh satuan pemerintahan yang mandiri (otonom) dengan

lingkungan wewenang yang mandiri pula' Karena itu'

pengujiannya terhadap peraturan perundang-undangan
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tingkat lebih tinggi tidak boleh semata-mata berdasarkan

pertin gkatan, m elainkan pada lin gkun gan wewenan gnya'

Suatu perda yang bertentangan dengan dengan suatu

peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi

(kecuali UUD) belum tentu salah, kalau temyata

peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang

melanggar hak dan wewenang daerah yang dijamin

UU D atau undan g-undang pem erintahan daerahs5'

Tata urutan peraturan perundang-undangan dalam

UU l2/2}ll sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan 8

dinyatakan sebagai berikut.

Pasal 7
(l) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-

undangan terdiri atas:

l. Undang-Undang Dasar Negara

Republik lndonesia Tahun 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan

Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang;
4- Peraturan Pemerintah;

3.s UUO Amerika Serikat, Pasal 6 (lihat Bagir MananJeori

dan Politik' Ko,nstitusi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

;;";;;, Pendidikan'Nasional, 2001, hal' I 30'
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5. Perahran Presiden;

6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/I(ota.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-
undangan sesuai dengan hierarki
sebagaimana dimaksud pada ayat (l).

Pasal 8

(l)Jenis Peraturan Perundang-undangan
selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal

7 ayat (l) 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 Undang-Undang atau Pemerintah
atas perintah Undang-Undang, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
Gubernur, Dewan Perwakilan RakYat

Daerah KabuPaten/I(ota,
Bupati/IValikota, Kepala Desa atau yang

setingkat.
(2) Peraturan Perundang-trndangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diakui keberadaannya dan mempunyai

kekuatan hukum mengikat sepanjang

diperintahkan oleh Peraturan. Perundang-

44

undangan yang lebih tinggi atau dibentuk
berdasarkan kewenangan-

Atas hal tersebut jelas bahwa peraturan Desa tidak

diatur secara eksplisit dalam UU l2l20ll, kecuali

dengan cara memahami secara sistematis, implisit

berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU l2l20l I yang

menyatakan: "Jenis Peraturan Perundang-undangan

selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (l)

mencakup peraturan yang ditetapkan oleh .... Kepala

Desa atau yang setingkat", dengan syarat sebagaimana

dimaksud dalam ayat Pasal 8 (2) yakni: "diakui

keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum

mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan

Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk

berdasarkan kewenangan". Otonomi asli yang dimiliki

pemerintahan Desa seakan semakin kabur, padahal

konstitusi telah mengakuinya secara legalitas formal

keberadaan pemerintahan Desa. Selanjutnya yang

menjadi permasalahan adalah kekuatan mengikat

peraturan Desa yang diterbitkan setelah keluarnya UU

L2l20ll. Karena Peraturan Desa tidak masuk dalam

45
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hierarkhi peraturan perundang-undangan, maka

keberadaan peraturan Desa sering hanya dianggap

sebagai beleids regel (peratutan yang menyelenggarakan

kebijakan pemerintah tapi tidak mengikat)- Peraturan

kebij akan (beleidsregels, p o I i cy rules), adalah peraturan

yang dibuat administrasi negara yang didasarkan kepada

aspek " doelmatigheid' dalam kerang$a freis Ermessen36 '

Dalam hal ini Peraturan Daerah dan Peraturan Desa

adalah peraturan administrasi negara, karena mengatur

penyelenggaraan administrasi negara- Namutt

pembenhrkannya dilakukan oleh badan administrasi

negara bersama badan legislatif daerah. Hal itu serupa

dengan undang-undang di bidang administrasi negara

seperti undang-undang pajak, undang-undang

lingkungan dan sebagainYa3T-

Peraturan kebijakan dalam bahasa Belanda - selain

dinamakan beleidsregel - juga diberi nama

15 Bagir Manan, Teori dan Politik Konslitusi, Direktorat

Jenderal pendiiikan Tinggi Departemen pendidikan Nasional, 2001,

hal.143-145..

' 37 lbid,b^1.145
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"pseudowetgeving" atart "spiegelrecht". Aturan ini

hanya mengatur kegiatan administrasi negara, tetapi

karena sifat tugas administrasi negara menyangkut pihak

luar secara tidak langsung akan mengenai juga

masyarakat umum. Aturan kebijakan timbul dari prinsip

kebebasan bertindak (freis etmessen atau

beoordelingsvrijheid) yang dibuat untuk mencapai suatu

tujuan pemerintahan yang dibenarkan secara hukum.

Aturan kebijakan dibuat karena tidak dapat diatur

dengan peraturan biasa, baik karena pejabatnya tidak

berwenang, maupun tidak menjadi materi muatan suatu

peraturan. Aturan kebijakan lebih bertolak pada aspek

pencapaian tujuan (doelmatigheid) dari pada dasar

pembenaran secara hukum (rechtmatigheid). Bentuk-

bentuk aturan kebijakan beraneka ragam seperti Surat

Edaran, Juklak, Juknis, Pedoman, Keputusan, bahkan

disebut peraturan38.

2.6. Kajian Teori dari Konsep Otonomi Desa

It Bugir Manan, et.al., Beberapa Mosalah Hulatm Tala
Negara Indonesia, Alumni, Jakart4 1997 , hal 169 -

47
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Otonomi diartikan sebagai mengurus dan mengatur

rumah tangga sendiri. Otonomi berasal dai "autonomie"

(Belanda), "autonomy" (Inggris). Auto : sendiri, nomy

: nomos : aturan atau undang-undang; Autonomy =

mengatur sendiri. Pada umumnya otonomi dipandang

sebagai suatu hak untuk mengatur dan mengurus rumah

tangga sendiri. Otonomi tidak saja dipandang sebagai

hak, melainkan juga sebagai wewenang dan kewajiban3e.

Dalam hal ini otonomi dapat diklasifikasikan menjadi 3

kategori, yakniao:

l) Otonomi materiil

Pada otonomi ini urusan-urusan Pemerintahan

yang diserahkan kepada Daerah, diperinci

secara tegas, misalnya, didaftarkan dan

ditetapkan dengan tegas, dalam undang-

undang Pembentukan daerah.

2) Otonomi formal

" Buyo Surianingrat, OP-ci, hal. 150'

oorbl4tol. 150-151.
48

Keadaan pada otonomi ini sebaliknya dari

otonomi materiil. Urusan-urusan yang

diserahkan kepada Daerah tidak diperinci

secara tegas. Daerah mengurus semua urusan

yang dipandang olehnya sebagai "urusan

daerah". Daerah mempunyai kebebasan

mengatur urusan tersebut.

3) Otonomi riil (real : nYata)

Otonomi ini merupakan campuran dari kedua

otonomi di atas. Pemerintah menetapkan

dengan tegas urusan yang diserahkan kepada

daerah, tapi urusan tersebut bisa ditambah lagi

. jika daerah memintanYa.

Otonomi Desa adalah wewenang dan kewajiban

Desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya

sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan-

Hakikat dari otonomi Desa dan otonomi daerah adalah

sama. Memang kedua-duanya adalah otonomi dan

penyelenggaraan kedua otonomi tersebut adalah sama

dan dibatasi oleh undang-undang. Perbedaan yang paling

sedlrhana dali kedya *:;-t'tersebut adalah mang



lingkupnya. Otonomi Desa hanya meliputi lingkup Desa

saja. Otonomi Desa adalah otonomi yang sudah ada

sejak Desa itu terbentrak. Otonomi Desa berlandaskan

adat, mencakup kehidupan lahir dan batin penduduk

Desa. Otonomi Desa tidak berasal dari pemberian dari

Penierintah. Dengan demikian otonomi Desa bukan

sebagai akibat dari pelaksanaan asas desentralisasi- Bagi

Desa, otonomi Desa merupakan suatu "conditio sine qua

non " (sesuatu yang tidak bisa tidak ada). Tanpa adanya

otonomi, maka organisasi pemerintahan terendah itu

bukan lagi Desa. Desa selalu mengandung unsur

otonomi. Hilangnya otonomi berarti hilangnya sifat khas

dan ciri Desa, dengan lain perkataan wilayah itu tidak

merupakan Desa lagi. Sedangkan otonomi daerah

diberikan berdasarkan pemberian dari pemerintah'

Otonomi daeratr diciptakan berbarengan dengan

terbentuknya daerah. Urusan-urusan yang diserahkan

oleh Pemerintah kepada daerah dalam rangka

pelaksanaan azas desentralisasial. Otonomi Desa yang

ot lbid,hal. 152- 5l

merupakan otonomi asli bukanlah satu-satunya bentuk

otonomi bagi Desa, karena sesungguhnyalah Desa

sebagai bagian dari pemerintahan daerah memiliki

beebrapa jenis kewenangan otonomi, yakni: otonomi

asli, kelvenangan devolutif, kewenangan distributif, dan

kewenangan dalam tugas pembantuan. Otonomi asli

dipahami sebagai hak dan kewenangan asal-usul yang

melekat pada Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum,

sebagai hak komunitas untuk mengatur dan mengurus

rumah tangganya sendiria2. Berdasarkan otonomi aslinya

itulah, maka Desa yang memiliki harta kekayaan sendiri

diberi peluang untuk mengusahakan asetnya agar

bertambah dengan cara mendirikan BUMDes'

2.7. Kajian Mengenai Akuntabilitas

Konsep dan Pengertian Akuntabilitas

Miriam Budiarjo (1998: 78) mendefinisikan

akuntabilitas sebagai pertanggungiawaban pihak yang

diberi kuasa mandat untuk memerintah kepada yang

memberi mereka mandat- Akuntabilitas bermakna

o' Sutoro Eko, Op.cit.
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pertanggungiawaban dengan menciptakan pengawasan

melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga

pemerintah sehingga mengurangi penumpukkan

kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling

mengawasi. Sedangkan Lembaga Administrasi Negara

menyimpulkan akuntabilitas sebagai kewajiban

seseorang atau unit organisasi untuk

mempertanggungjawabkan pengelolaan dan

pengendalaian sumberclaya dan pelaksanaan kebijakan

yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian

tujuan yang telah ditetapkan melalui

pertanggungjawaban secara periodik'

Hughes dalam Joko Widodo (200Ha1)

menegaskan bahwa "Government organitation ore

created by the public and to be accountability to if"'

(organisasi pemerintah dibuat oleh publik, karenanya

perlu mempertanggungjawabkannya kepada publik)'

Adanya pertanggungjawaban tersebut, disebabkan

karena aparatur pemerintahan dibebani kewajiban untuk

bertindak selaku penanggung gugat atas segala tindakan'

dan kebijaksanaan yang ditetapkannya' Sebagai

52

konsekuensi dari adanya asas Negara hukum, baik

menurut konsep rule of /aw maupun rechtsstaat, atau

democratische rechtsstaat, yaitu negara demokrasi yang

berdasar atas hukum (constitutional democraey), maka

pemerintah harus memberikan pertanggungiawaban

terhadap apa yang menjadi sikap, perilaku, dan

tindakannya kepada rakyat, dalam kerangka

menyelenggarakan, atau menjalankan fungsi

pemerintahan. Bersamaan dengan itu, Indonesia sebagai

Negara hukum di dalamnya terkandung pengertian

adanya pengakuan pada prinsip supremacy of law dan

constitulionalism, yang pada hakikatnya bahwa dalam

Negara hukum, hukum harus menjadi penentu segala-

galanya sesuai dengan doktrin the rule of law' Dalam

kerangka the rule of law, hukum harus diyakini adanya

pengakuan, bahwa hukum itu mempunyai kedudukan

tertinggi (supremacy of law), adanya persamaan dalam

hukum dan pemerintahan (equaltty before the law) dan

berlakunya asas legalitas dengan segala bentuknya dalam

praktek (due proces law).

53



Akuntabilitas dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban

Pemerintah Daerah untuk mempertanggungiawabkan

pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah

dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan

yang telah ditetapkan melalui media

pertanggungiawaban yang terukur baik dari segi

kualitasnya maupun kuantitasnya- Pemerintah daerah

sebagai pelaku pemerintahan harus bertanggungjawab

terhadap apa yang telah dilalcukannya terhadap

masyarakat dalam rangka menjalankan tugas,

wewenang, dan kewajiban Pemerintah Daerah (Hari

Sabarno, 2007:129).

Sejalan dengan hal di atas, Hiskia dan Ambar

(2011:71) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan

perwuj udan kewaj iban untuk mempertan ggungj awabkan

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan melalui suatu media pertanggungiawaban

yang dilaksanakan secara periodik. Di dalam lingkungan

birokrasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah
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merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan misi instansi bersangkutan. Akuntabilitas

sering disamakan dengan responsibilitas,

pertanggungiawaban, tanggung gugat. Akuntabilitas

salah satunya dapat dilihat sebagai faktor pendorong

yang menimbulkan tekanan kepada aktoraktor terkait

untuk bertanggung jawab atas ,pelayanan publik dan

jaminan adanya kinerja pelayanan publik yang baik (Tri

Ratnawati, 2006: 220). Dalarn akuntabilitas terkandung

kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala

kegiatan, terutama dalam bidang administrasi keuangan

kepada pihak yang lebih tinggi- Media

pertanggungiawaban akuntabilitas tidak terbatas pada

Iaporan pertanggungiawaban, akan tetapi juga mencakup

aspek-aspek kemudahan pemberi mandat untuk

mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak

langsung secara lisan maupun tulisan, sehingga

akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang

mengutamakan keterbukaan sebagai landasan

pertanggun gi awaban (Hiskia dan Ambar, 201 | :7 l).

55

:

I



tE

Dalam hal penyelenggaraan pemerintah daerah,

teknis pertanggungiawaban yang dilakukan Pemerintah

Daerah kepada DPRD. Hal ini sesuai dengan ketentuan

yang diatur dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah, pertanggungiawaban yang

dilakukan meliputi: Pertama, pertanggungjawaban akhir

tahun anggaran, yakni pertanggungj awaban pelaksanaan

APBD yang didasarkan pada penilaian program strategis

yang dilaksanakan. Kedua, pertanggungiawaban akhir

masa jabatan, yakni pertanggungiawaban pada akhir

masa jabatan seorang Kepala Daerah yang menentukan

apakah seseorang dapat dapat dicalonkan kembali atau

tidak sebagai Kepala Daerah. Ketiga,

pertanggungjawaban hal tertentu, hal ini berkaitan

apabila terjadi dugaan pidana yang dilalcukan Kepala

Daerah sehingga menyebabkan terkikisnya kepercayaan

publik secara luas.

Hakikat dari bentuk pertanggungjawaban tersebut

adalah untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah

dalam suatu periode pemerintahan tertentu.' Sistem

akuntabilitas harus dilakynakln secara jelas dan
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fransparan dengan ukuran-ukuran tertentu sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan

demikian, kinerja Pemerintah Daerah beserta output

yang dihasilkan dalam pelaksanaan otonomi senantiasa

dapat diukur untuk meningkatkan kinerja pemerintahan

dari waktu ke waktu (Hari Sabarno, 2007:131).

Tipe Akuntabilitas

Menurut Jabra dan Dwidevi sebagaimana yang

dijelaskan oleh Sadu Wasistiono (2007: 50)

mengemukakan adanya lima perspektif akuntabilitas

yaitu: (1) akuntabilitas administratif, (2) akuntabilitas

legal, (3) akuntabilitas politik, (4) akuntabilitas

profesional, (5) akuntabilitas moral' Akuntabilitas

administratif yaitu dimana di dalamnya terdapat

pertanggungiawaban antara pejabat yang berwenang

dengan unit bawahanya dalam hubungan hirarki yang

jelas. Akuntabilitas yang ke dua yaitu akuntabilitas legal,

akuntabilitas jenis ini merujuk pada domain publik

dikaitkan dengan proses legislatif dan yudisiil'

Bentuknya dapat berupa peninjauan kembali kebijakan
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yang telah diambil oleh pejabat publik maupun

pembatalan suatu peraturan oleh institusi yudisiil.

Ukuran akuntabilitas legal adalah peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam

akuntabilitas politik, didalamnya terkait dengan adanya

kewenangan pemegang kekuasaan politik untuk

mengatur, menetapkan prioritas dan pendistribusian

sumber-sumber dan menjamin adanya kepatuhan

melaksanakan tanggungjawab administrasi dan legal.

Akuntabilitas ini memusatkan pada tekanan demokratik

yang dinyatakan oleh administrasi publik- Dalam

akuntabilitas profesional, di dalamnya berkaitan dengan

pelaksanaan kine{a dan tindakan berdasarkan tolak ukur

yang ditetapkan oleh orang profesi yang sejenis'

Akuntabilitas ini lebih menekankan pada aspek kualitas

kinerja dan tindakan. Sedangkan dalam akuntabilitas

moral, berkaitan dengan tata nilai yang berlaku di

kalagan masyarakat. Hal ini lebih banyak berbicara

tentang baik atau buruknya suatu kinerja atau tindakan

yang dilalcukan oleh seseorang/badan hukum/pimpinan
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kolektif berdasarkan ukuran tata nilai yang berlaku

setempat. :

Lebih lanjut, Hari Sabarno (2007: l3l)

menyatakan bahwa dalam pelaksanaanya terdapat dua

jenis akuntabilitas, yaitu akuntabilitas internal dan

akun tab i I i tas eksternal. Akuntabi I itas internal merupakan

akuntabilitas yang dilaksanakan oleh bawahan terhadap

atasan. Akuntabilitas secara internal sangat berkaitan erat

dengan perencanaan program, pelaksanaan program, dan

kontrol birokrasi. Sedangkan akuntabilitas ekstemal

sangat berbeda dengan akuntabilitas internal, hal ini

disebabkan karena akuntabilitas eksternal bukan

merupakan akuntabilitas dalam lingkup satu organisasi'

Akuntabilitas eksternal merupakan pertanggungiawaban

suatu badan atau lembaga kepada lembaga atau badan

yang berada di luar struktur kelembagaannya-

Parameter

Pemerintahan

Untuk

Akuntabilitas PenYelenggaraan

penyelenggaraan pemerintahan harus dengan parameter
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menilai kinerja Pemerintah dalam
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dan tolak ukur yang pasti. Hal ini dimaksudkan agar

kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik

dapat dikontrol dengan kriteria yang terukur. Terdapat

tiga aspek untuk menilai akuntabilitas penyelenggaraan

pemerintahan, ketiga aspek tersebut adalah: (l)

parameter kerja, (2) tolak ukur yang obkektif, (3) tata

cara yan1 terukur. Parameter kine{a pemerintah harus

dijadikan acuan untuk menilai apakah suatu program

yang direncanakan berhasil atau tidak dan upaya untuk

mengevaluasi kenerja pemerintahan yang telah

dilaksanakan pada periode tersebut- Selanjutnya tolak

ukur yang objektif merupakan syarat penting dalam

menilai keberhasilan suatu program pemerintah. Hal ini

terkait erat dengan penilaian suatu pertanggungiawaban'

Oleh karena itu tolak ukur keberhasilan pemerintahan

harus objektif dan jelas' Selain kedua aspek tersebut,

masih diperlukan juga tata cara terukur untuk menilai

kinerja pemerintah. Misatnya dalam penilaian laporan

pertanggungiawaban Kepala Daerah, harus dilakukan

dengan metode yang sistematis dan terukur (Hari

Sabamo, 2007:132).

,
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. Selain ketiga aspek di atas, standar pelayanan

minimal juga termasuk dalam salah satu pararneter dan

tolak ukur penyelenggaraan pemerintahan- Pelayanan

atau service merupakan kata kunci otonomi. Karena

otonomi adalah milik masyarakat, yang dijalankan oleh

pemerintah adalah akuntabilitas pemerintah kepada

masyarakat, hal ini dapat dilihat dari jenis dan kualitas

pelayanan yang disediakan untuk masyarakat'

Masyarakat memberikan legitimasi politik kepada wakil

rakyat yang dipilih dalam pemilu untuk mengatur rakyat'

Pengaturan rakyat diwujudkan dalam bentuk upaya

untuk mensejahterakan rakyat. Tingkat kesejahteraan

akan terkait erat dengan tingkat pelayanan yang

disediakan oleh pemerintah kepada rakyat-


