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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tata pemerintahan yang baik adalah sebuah tata 

pemerintahan yang dikembangkan atas dasar prinsip efisiensi dan 

efektifitas, partisipasi, responsifitas, kesamaan di muka hukum 

keadilan dan orientasi pada konsensus. Sebaliknya tata 

pemerintahan yang buruk adalah tata pemerintahan yang 

diselenggarakan dengan mengabaikan nilai-nilai di atas.1 Secara 

teoritis, jika mengacu pada konsep trias politika2 (terlepas dari 

kekuasaan yudikatif) negara berdasarkan konstitusi harus 

bersandarkan pada kekuatan legislatif. Di samping itu, ada 

kekuasaan eksekutif yang berfungsi melaksanakan undang-undang. 

Badan legislatif dan eksekutif mengurusi warga negara dan 

menjamin hak warganya agar merasa aman.3 

                                         
1
 Agus Dwiyanto, dkk, Reformasi Tata Pemerintahan dan Otoromi Daerah, Pusat Studi 

Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2003, hlm. 6. 
2
 Trias politica adalah pembagian atau pemisahan kekuasaan kedalain tiga cabang yaitu Legislatif, 

Eksekutuf dan Yudikatif. 
3
 Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 

23. 
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Kekuatan legislatif ada batasnya dan didasarkan konstitusi. 

Pertama, kekuasaan legislatif dalam menjalankan wewenangnya 

harus berdasarkan undang-undang yang pasti dan diumumkan 

kepada rakyat untuk dimengerti (promulgated established laws). 

Kedua, pengambilan hak rakyat oleh kekuasaan legislatif harus 

terjadi dengan persetujuan rakyat. Ketiga, kekuasan legislatif tidak 

boleh melemparkan tugas atas tanggung jawabnya kepada kekuasaan 

lain. 

Kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan tertinggi dalam 

pelaksanaan undang-undang berdasarkan kuasa atau mandat dari 

kuasa legislatif. Kekuasaan eksekutif meskipun terpisah dari 

kekuasaan legislatif, namun keduanya masih mempunyai hubungan 

erat. Pemisahan kekuasan ini hanya mengandung makna dalam rangka 

mengadakan kontrol terhadap pelaksanaan kekuasaan atau mandat 

dari kekuasaan legislatif kepada eksekutif. 

Sejalan dengan prinsip tersebut, dalam lingkup yang lebih 

sempit (Pemerintahan Desa), maka akan terlihat yaitu dengan 

adanya BPD (sebagai lembaga legislatif) dan Kepala Desa (sebagai 

kepala eksekutif), yang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
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akan saling berhubungan dan saling membutuhkan antara satu 

dengan lainya. Apabila hubungan tersebut berjalan dengan baik akan 

bermuara kepada good govenance. Indikator adanya hubungan 

antara Kepala Desa dengan BPD antara lain ada dalam hal 

penyelenggaraan pemerintahan desa dan dalam hal penyusunan, 

pembahasan, serta penetapan Peraturan Desa. 

Dimasukkannya Pemerintahan Desa sebagai satu kesatuan 

dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Ditinjau dari politik 

pemerintahan, memasukan Pemerintahan Desa dalam Undang-

Undang Pemerintahan Daerah mempunyai makna penting. Sebagai 

salah satu bagian Pemerintahan Daerah, Desa sudah semestinya 

mendapatkan segala status dan kedudukan, beserta berbagai unsur 

Pemerintah Daerah seperti Provinsi, Kabupaten, atau Kota.4 

Sebagai Pemerintahan Daerah, Desa memiliki seluruh tatanan 

pemerintahan otonom yang mandiri dalam menjalankan segala urusan 

rumah tangganya. Susunan organisasi dan Pemerintahan Desa tidak 

lagi sekedar cermin sejarah pemerintahan masa lalu dengan segala 

keaslian tradisional. Pemerintahan Desa harus menjadi bagian 

                                         
4
 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum 

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2005, hlm. 159. 
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integral dari pemerintah Negara Republik Indonesia yang 

menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan baru. Salah satu unsur 

paling penting adalah pembaharuan pemerintahan tradisional Desa 

agar dapat menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan seirama 

dengan perkembangan masyarakat sekelilingnya. Pembaharuan yang 

dimaksud adalah pada segi-segi pengelolaan, pengembangan sumber 

daya, orientasi pemerintahan dan lain-lain.5 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem 

penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Agar 

Pemerintahan Desa dapat berjalan dengan baik maka hal pokok yang 

harus diperhatikan adalah dengan melihat hubungan serta kinerja 

Kepala desa selaku Kepala Pemerintah Desa dengan Badan 

Permusyawaratan Desa sebagai representasi dari warga Desa. 

Melihat keberadaan BPD sebagai mitra kerja dari Kepala 

Desa, maka tidak dapat disangsikan lagi bahwa di antara kedua 

lembaga kekuasaan tersebut terdapat hubungan yang tidak 

terpisahkan. Salah satu tindak lanjut atas Undang-Undang Nomor 6 

                                         
5
 Ibid, hlm. l59-160. 
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Tahun 2014 tentang Desa, maka pemerintah menerbitkan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa. 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan Desa, sedangkan Kepala Desa 

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, 

pembangunan, dan kemasyarakatan. Anggota BPD Desa Kebonagung 

sendiri terdiri dari 7 orang. Meskipun pelaksanaan tugas BPD Desa 

Kebonagung belum dapat dijalankan secara maksimal, namun ada 

tugas yang telah dijalankan yaitu pembentukan Peraturan Desa 

bersama Kepala Desa Kebonagung, meskipun demikian peran Kepala 

Desa Kebonagung dalam pembentukan Peraturan Desa lebih 

dominan. Hal tersebut dikarenakan BPD Desa Kebonagung 

berkurangnya kewenangannya, dominannya Kepala Desa, dan ada 

beberapa anggota BPD yang telah bekerja sehingga mengganggu 

dalam pelaksanan fungsi BPD. 

Adanya hubungan yang sangat erat antara Kepala Desa 

dengan Badan Perwakilan Desa dalam melaksanakan Pemerintahan 
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Desa, maka penulis hendak menuangkan dalam bentuk skripsi dengan 

judul “Hubungan Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa 

Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Kebonagung Kecamatan 

Tegowanu Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pelaksanaan hubungan Kepala Desa dengan Badan 

Permusyawaratan Desa dalam penyusunan Peraturan Desa Desa 

Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan tahun 

2011-2015 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2014? 

2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Kepala Desa dengan 

Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan Peraturan Desa 

Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan 

tahun 2011-2015? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hubungan Kepala Desa dengan 

Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan Peraturan Desa 
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Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan 

tahun 2011-2015 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014. 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh 

Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam 

penyusunan Peraturan Desa Desa Kebonagung Kecamatan 

Tegowanu Kabupaten Grobogan tahun 2011-2015. 

 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Desa 

Desa sebagai salah satu jenis persekutuan hukum teritorial, 

persekutuan hukum teritorial adalah kelompok dimana anggota-anggotanya 

merasa terikat satu dengan yang lainnya karena merasa dilahirkan dan 

menjalani kehidupan di tempat atau wilayah yang sama (Setiady, 2013: 83). 

Terbentuknya masyarakat hukum yang disebabkan oleh adanya rasa 

keterikatan orang-orang pada suatu daerah tertentu sehingga membentuk suatu 

masyarakat hukum. Masyarakat hukum demikian memiliki tiga bentuk, yaitu:6 

a. Masyarakat Dusun (de Dorpsgemeenschap), masyarakat dusun diartikan 

sebagai himpunan orang-orang pada satu daerah kecil yang biasanya 

                                         
6 Soemadiningrat, Hukum Adat Kontemporer, Alumni, Bandung, 2011, hlm. 114-115. 
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meliputi perkampungan ( pedukuhan) yang berdiri dengan seluruh pemuka 

masyarakat serta pusat kedudukanya berada di daerah tersebut. 

b. Masyarakat Wilayah (de Streekgemenschap), masyarakat wilayah 

merupakan pengembangan dari beberapa dusun yang membentuk suatu 

masyarakat hukum yang lebih besar. 

c. Federasi atau Gabungan Dusun-dusun (de Dorpenbond), beberapa 

masyarakat dusun yang saling berdampingan (bertetangga) membentuk 

suatu persekutuan untuk mengatur dan mengurus kepentingan secara 

bersama-sama seperti membuat saluran air dan lembaga peradilan 

bersama, berarti telah membentuk suatu gabungan dusun. 

Dilihat dari sejarahnya, desa sudah dikenal sejak jaman kerajaan-

kerajaan Nusantara sebelum kedatangan Belanda. Desa adalah wilayah-

wilayah yang mandiri dibawah taklukan kerajaan pusat. Dalam praktik 

penyelenggaraan pemerintahan, kerajaan pusat hanya menuntut loyalitas desa. 

Sedangkan bagaimana pemerintahan menyelenggarakan pemerintahanya, 

kerajaan pusat tidak mengatur melainkan menyerahkannya kepada desa yang 

bersangkutan untuk mengatur dan mengurusnya sesuai dengan adat istiadat 

dan tata caranya sendiri. Istilah adat artinya “kebiasaan”. Adat atau kebiasaan 

merupakan, tingkah laku seseoarang yang terus-menerus dilakukan dengan 

cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama.7 

Tulisan pada prasasti Himad-Walandit menunjukkan bahwa desa pada 

zaman Kerajaan Kediri-Jenggala memiliki status swatantrera (otonomi) 

                                         
7
 Surianingrat, Pemerintah Administrasi Desa dan Kelurahan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, 

hlm. 12-13. 
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dengan demikian, sejak dulu desa mempunyai hak mengatur rumah tangganya 

sendiri. Desa-desa di Jawa dibentuk atas pengaruh orang Hindu, karena 

mempunyai kesamaan dengan desa-desa yang ditemukan di India. Artinya, 

sejak kedatangan orang Hindulah desa mulai ada. Namun Van Vollenhoven 

dan Brandes menyatakan bahwa daerah hukum yang berada di Jawa, Bali, dan 

Madura yang disebut desa itu adalah ciptaan orang Indonesia asli, karena 

lembaga ini juga terdapat di daerah-daerah seberang dan juga di Filipina yang 

tidak pernah mendapat pengaruh orang Hindu.8 

Berdasarkan letak topografinya, desa dapat diklasifikasikan menjadi 

tiga kelompok yaitu desa pesisir, desa dataran rendah dan desa pegunungan. 

Masing-masing kelompok mempunyai arti dan fungsi tertentu. Desa-desa 

pesisir khususnya yang mempunyai pelabuhan mempunyai fungsi politik dan 

ekonomi yang penting. Secara ekonomi tempat ini menjadi tempat ekspor-

impor barang-barang perdagangan, sedangkan secara politik merupakan 

tempat yang rawan, yang sewaktu-waktu bisa dipakai musuh untuk menyerang 

kerajaan dari arah laut. Desa-desa dataran rendah merupakan gudang pangan 

untuk kebutuhan kerajaan maupun untuk diekspor. Sementara itu desa-desa 

pegunungan umumnya merupakan wilayah yang digunakan untuk pertahanan 

terahir ketika kerajaan terdesak oleh musuh.9 

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta,  deca  

yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif 

geografis, desa atau village diartikan sebagai “a groups of hauses or shops in 

                                         
8
 Ibid., 18. 

9
 Sunardjo, Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Bandung, Tarsito, 1984, hlm. 100. 
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a country area, smaller than a town”.
10

 Desa adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri 

berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan 

Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
11

 

Menurut H.A.W. Widjaja menyatakan bahwa: “Desa adalah sebagai 

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak 

asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai 

Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, 

demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”.
12

  

Desa menurut Pasal 1 point 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah sebagaiman telah 

dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah mengartikan 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 Pemerintah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Dalam pengertian Desa menurut Widjaja dan Undang-Undang 

Pemerintahan Daerah di atas sangat jelas sekali bahwa Desa merupakan Self 

Community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan 

                                         
10

 http://matakristal.com/pengertian-desa/, diakses pada 26 Juli 2013 pukul 14.00 WIB. 
11

 Ibid. 
12

 HAW. Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh, PT 
RajaGrafindo Persada,  Jakarta, 2004, hlm. 3. 

http://matakristal.com/pengertian-desa/
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pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur 

kepentingan masyarakatnya  sesuai  dengan  kondisi  dan  sosial  budaya  

setempat,  maka posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis 

sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan 

Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi  Desa yang kuat akan 

mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah. 

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Pasal 33 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu sebagai 

berikut: 

a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; 

b. kewenangan lokal berskala Desa; 

c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah 

provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan 

d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah 

provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Tujuan pembentukan Desa adalah untuk meningkatkan 

kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan 

berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat 

sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. 

Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput, 

maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk 

pembentukan Desa yakni:13  

                                         
13 Soetardjo Kartohadikoesoema, Desa, Sumur, Bandung, tanpa tahun, hlm. 3. 
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a. Faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga; 

b. Faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan 

masyarakat, 

c. Faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi 

antar dusun;  

d. Faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, 

pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa;  

e. Faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan 

kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat;  

f. Faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan 

mata pencaharian masyarakat. 

 

Pemerintahan Desa merupakan bagian dari Pemerintahan 

Nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan.  

Pemerintahan Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha 

masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha 

pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.14  

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

tentang Pemerintah Daerah, berlaku kebijakan Pemerintah Desa 

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah 

Desa, yang menyatakan bahwa: “Desa adalah suatu wilayah yang 

ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat 

termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 

                                         
14 Taliziduhu Ndraha, Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa, PT Bumi Aksara, Jakarta, 

1991, hlm. 23. 
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organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan 

berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Rumusan tersebut memuat 

konsep hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, 

namun juga disebutkan bahwa Desa merupakan organisasi 

pemerintahan terendah di bawah Camat. 

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintah Daerah, menempatkan Desa sebagai kesatuan 

masyarakat hukum yang berhak dan berwenang untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan hak asal-

usul desanya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintah Daerah, dipandang terlalu liberal dan federalistik, 

sehingga dikhawatirkan dapat mengancam keutuhan NKRI.  

Pembagian  kewenangan terlalu  mutlak pada daerah membuat 

perimbangan kekuasaan antara pusat dan daerah tidak proporsional, 

sehingga kontrol pusat  dan provinsi terhadap daerah hilang. 

Dihawatirkan undang-undang ini rentan melahirkan konflik dan 

masalah di tengah masyarakat.  Karena berbagi  kelemahan  

tersebut,  maka Undang-Undang Nomor 22  Tahun 1999  tentang  
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Pemerintah  Daerah  diganti  dengan berlakunya Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaiman 

telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah. Dalam konteks otonomi Desa 

terdapat perubahan positif yang dapat   mendorong peningkatan 

otonomi lokal dan Desa, antara lain:15 

a. Ditentukannya  pemilihan  langsung  bagi  Kepala  Daerah  dan  Wakil 

Kepala Daerah. Model pemilihan langsung ini membawa banyak 

keuntungan terutama dalam kerangka demokratisasi, dimana aspirasi 

rakyat tidak mungkin lagi direduksi oleh kekuatan partai politik (parpol). 

b. Pengaturan tentang kewenangan Pemerintah Desa, rasanya 

lebih komprehensif. Desa mempunyai hak menolak pelaksanaan 

tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, 

prasarana, dan sarana serta sumber daya manusia. 

c. Daerah   akan   mendapatkan   bagian (alokasi). 

 

2. Demokratisasi di Masyarakat Desa 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan 

demokrasi sebagai (1) bentuk atau sistem pemerintahan yang 

segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan 

wakilnya; pemerintahan rakyat; (2) gagasan atau pandangan hidup 

yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan 

                                         
15

 HAW.Widjaja, op.cit., hlm. 18-20. 
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yang sama bagi semua warga Negara. Sedangkan demokrasi politik16 

yakni sistem politik yang ditandai dengan berfungsinya lembaga 

legislatif, eksekutif, yudikatif yang secara relatif bersifat 

otonom.17 

Menurut Kamus Politik istilah “demokrasi” berasal dari dua 

kata yaitu: Yunani, demos artinya rakyat dan kratos artinya 

pemerintahan. Jadi, demokrasi adalah pemerintahan “dari rakyat 

untuk rakyat”. Ideologi yang ditata dengan memadukan nilai-nilai 

liberal, pemerintahan berdasarkan hukum, dan berdasarkan sistem 

Pemilu yang bebas. Adapun prinsip utama yang mendasari ide 

demokrasi ialah konstitusionalisme, kedaulatan rakyat, aparat yang 

bertanggungjawab dan pemerintahan yang berdasarkan undang-

undang dan asas mayoritas.18 

Menurut Harold Laski sebagaimana dikutip Juanda bahwa 

tidak ada definisi demokrasi yang memadai untuk dijadikan konsep 

dalam sejarah. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan, 

sekaligus sebagai pandangan hidup sosial. Esensinya dapat 

                                         
16

 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan 
dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. IV, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hlm. 
195. 

17
 Ibid. 

18
 B.N. Marbun, Kamus Politik, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002. hlm. 115 
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ditemukan dalam karakter pemilih, hubungan pemerintah dengan 

rakyat, tidak adanya perbedaan warga negara di dalam bidang 

ekonomi, menolak pengakuan istimewa karena kelahiran, ras, suku 

atau kepercayaan.19 

Affan Gaffar menyatakan bahwa dalam ilmu politik, dikenal 

dua macam pemahaman tentang demokrasi yakni pemahaman secara 

normatif dan pemahaman secara empirik (procedural democracy). 

Dalam pemahaman secara normatif, demokrasi merupakan sesuatu 

yang secara idiil hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah 

Negara, misalnya ungkapan “pemerintah dari rakyat oleh rakyat dan 

untuk rakyat”. Ungkapan normatif tersebut biasanya diterjemahkan 

dalam Konstitusi pada masing-masing Negara.20 

Banyak hal dalam tuntutan kepala desa yang sebenarnya 

masuk akal dan memang harus dipenuhi. Ada juga tuntutan yang 

sebenarnya bertolak belakang dan tidak bisa dipenuhi. Sebut saja 

keinginan untuk terlibat dalam kegiatan politik partai dan keinginan 

memperpanjang masa jabatan. Jika keinginan terlibat dalam politik 

                                         
19

 Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan 
Kepala Daerah, PT Alumni, Bandung, 2004,  hlm.  59. 

20
 Afan Gaffar, Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, 
hlm. 3-6. 
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diizinkan, bukan tidak mungkin akan terjadi benturan kepentingan 

dan bisa merugikan rakyat. Otonomi yang sesungguhnya bukan di 

kabupaten melainkan di desa. Tapi yang terjadi sekarang karena 

otonom itu berpusat di kabupaten, maka untuk izin mendirikan pasar 

di desa saja harus ada izin dari Kabupaten. Sudah menjadi 

pemahaman umum bahwa Otonomi Daerah sebagaimana dimaksudkan 

dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah memberi kesempatan 

kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengoptimalkan potensi yang 

ada di daerah masing-masing. Otonomi Daerah itu sendiri 

merupakan pemberian kewenangan Kepada Daerah untuk mengatur 

anggaran daerahnya sendiri, tapi tidak lepas dari pengawasan 

Pemerintah Pusat.21 

Berkaitan dengan Otonomi Daerah, bagi Pemerintah Desa 

dimana keberadaannya berhubungan langsung dengan masyarakat 

dan sebagai ujung tombak pembangunan. Desa semakin dituntut 

kesiapannya baik dalam hal merumuskan Kebijakan Desa (dalam 

bentuk Peraturan Desa), merencanakan pembangunan desa yang 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta dalam memberikan 

                                         
21

 Persada Girsang, Kewenangan Desa Antara Mimpi dan Kenyataan, Persada, Tangerang, 2007, 
hlm. 27. 
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pelayanan rutin kepada masyarakat. Demikian pula dalam 

menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya 

kreativitas dan inovasi masyarakat dalam mengelola dan menggali 

potensi yang ada, sehingga dapat menghadirkan nilai tambah 

ekonomis bagi masyarakatnya. Dengan demikian, maka cepat atau 

lambat desa-desa tersebut diharapkan dapat menjelma menjadi 

desa-desa yang otonom, yakni masyarakat desa yang mampu 

memenuhi kepentingan dan kebutuhan yang dirasakannya. 

Salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan Otonomi Desa 

adalah Pemerintah Desa semakin mampu memberikan pelayanan 

kepada masyarakatnya dan mampu membawa kondisi masyarakat ke 

arah kehidupan yang lebih baik. Dengan terselenggaranya Otonomi 

Desa, maka hal itu akan menjadi pilar penting Otonomi Daerah. 

Keberhasilan Otonomi Daerah sangat ditentukan oleh berhasil 

tidaknya Otonomi Desa. Namun demikian, realitas yang terjadi pada 

era otonomi dan desentralisasi yang muatannya sarat akan nilai-nilai 

demokrasi dan transparansi ini cenderung sering menghadirkan 

permasalahan yang kompleks di desa. Dimana pada era tersebut, 
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proses politik berjalan seperti lebih cepat daripada kemampuan 

untuk mengelola manajemen pemerintahan desa yang otonom. 

Masyarakat atau kelompok masyarakat diperkenalkan dengan 

hal baru dalam konteks politik, yakni kebebasan menentukan sikap 

dan pendapat serta meniru demokrasi ala barat, dan demokrasi 

diartikan sebagai kebebasan tanpa batas. Beberapa kendala lain 

yang pantas menjadi bahan pemikiran dan perlu dicari jalan 

keluarnya, antara lain:22 

a. Merubah mentalitas aparatur, baik di tingkat Desa, Kecamatan 

maupun Kabupaten yang terbiasa bersikap sentralistis menuju 

mentalitas pemberdayaan daerah, sehingga untuk melaksanakan 

suatu kebijakan terkadang masih harus menunggu Juklak, Juknis 

dan segala tuntunan dari atas (Tuntas). 

b. Usulan-usulan tentang prioritas program pembangunan di Desa 

yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten setelah melalui 

Musbang di tingkat Desa dan Kecamatan sering terkesan hanya 

formalitas dan kurang diperhatikan dengan sungguh-sungguh 

oleh Pemerintah Kabupaten. Hal itu dapat dilihat dari usulan 

tentang prioritas program pembangunan di desa dan kecamatan 

yang itu-itu saja dari tahun ke tahun. Ironisnya usulan-usulan itu 

sering terbentur pada ketidakmampuan daerah dalam hal 

pendanaan, atau bahkan terperangkap dalam jaring KKN model 

baru yang menyebabkannya terlantar dan hanya menjadi arsip 

dalam laci. Bukan rahasia lagi bahwa bagi Desa atau Kecamatan 

yang mempunyai orang yang memiliki akses di pemerintahan, baik 

di Legislatif maupun Eksekutif, sangat memudahkan Desa atau 

Kecamatan tersebut memperoleh prioritas proyek-proyek 

pembangunan. 

                                         
22

 Suwarno, Nasib Desa dalam Tata Negara Indonesia, http://www2.kompas.com/kompas-
cetak/0002/04/OPINI/nasi45.htm 

http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0002/04/OPINI/nasi45.htm
http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0002/04/OPINI/nasi45.htm
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c. Jika Otonomi Desa benar-benar dapat diwujudkan, barangkali 

cukup menguntungkan bagi desa-desa yang memiliki aset dan 

sumber daya alam yang memadai, namun justru mempersulit 

untuk desa-desa yang kurang strategis dalam masalah sumber 

daya alam dan tidak memiliki aset yang cukup. 

 

Sikap ambigu Pemerintah Kabupaten dalam penanganan aset 

Kabupaten yang ada di desa. Di satu sisi aset tersebut dituntut 

untuk menjadi mata air bagi PAD yang harus selalu mengalir deras. 

Di sisi lain Desa yang memiliki aset dan banyak menerima imbas dari 

keberadaan aset tersebut kurang dilibatkan penanganannya dan 

hanya menerima penyisihan hasil yang sangat jauh dari pantas, 

apalagi cukup. Contoh yang mudah mengenai hal ini adalah 

keberadaan pasar milik Pemerintah Kabupaten yang ada di desa. Ada 

satu wacana, bahwa untuk terwujudnya keadilan atau keseimbangan 

dalam pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten, desa-

desa mesti tergabung dalam asosiasi atau paguyuban agar memiliki 

kekuatan untuk berembug dan tawar-menawar dalam hal 

pemanfaatan DAU Kabupaten.23 

3. Pembentukan Peraturan Desa 

                                         
23

 Persada Gisang, op.cit., hal. 30. 
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Tata hukum atau susunan hukum adalah hukum yang berlaku pada 

waktu tertentu dan dalam jangka waktu tertentu, dalam suatu wilayah negara 

tertentu yang kemudian disebut dengan hukum positif. Hukum positif dalam 

bahasa latinnya disebut dengan jus constitutum yaitu hukum yang berlaku 

pada saat tertentu dan dalam waktu tertentu di suatu wilayah hukum tertentu 

pula. Lawan dari jus constitutum adalah jus constituendum, adalah hukum 

yang belum mempunyai akibat hukum, dalam arti lain adalah hukum yang 

dicita-citakan.24 

Definisi norma hukum secara umum adalah norma-norma atau kaidah 

yang mengikat, karena dipertahankan oleh suatu pemerintah yang 

mengendalikan kekuasaan sah untuk mempertahankannya. Seluruh norma 

hukum yang berlaku dalam suatu wilayah dan dalam jangka waktu tertentu 

disebut dengan hukum positif.25 Norma adalah suatu ukuran yang harus 

dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya atau dengan 

lingkungannya, sehingga inti dari norma adalah segala aturan yang harus 

dipatuhi. Norma berfungsi untuk memberikan informasi kepada masyarakat 

tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh atau dilanggar 

untuk dilakukan. Tingkat kepatuhan masyarakat tersebut kepada norma 

merupakan barometer dari tingkat ketertiban dan keteraturan masyarakat, jadi 

makin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap norma makin tinggi pula 

tingkat ketertiban masyarakat terhadap norma.26 

                                         
24

 Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia, (Bandung : CV. Armico, 1985), hal 6. 
25

 G. J. Wolhoff, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara RI, (Jakarta : Timun Mas, 1955), hal 9 
26

 Maria Farida I.S, Ilmu Perundang-undangan jilid I, (Yogyakarta : Kanisius, 2007), hal 18 
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Pada umumnya yang dimaksud dengan hukum adalah kumpulan 

peraturan atau kaedah yang mengatur tentang tingkah laku dalam suatu 

kehidupan bersama yang pelaksanaannya dapat dipaksakan karena diperkuat 

dengan mekanisme sanksi. Hukum hakekatnya mengatur tentang hubungan 

hukum, yaitu hubungan yang terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dengan 

individu dan antara individu denganmasyarakat luas. Hubungan itu beraneka  

ragam, mulai dari hak masing-masing pihak hingga peraturan yang isinya 

hanya berupa kewajiban. 

Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai isi yang 

bersifat umum dan normatif. Umum karena hukum berlaku bagi semua pihak 

tanpa terkecuali dan normatif karena menentukan apa yang seharusnya 

dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan 

terhadap kaedah-kaedah tersebut. Hukum baru mempunyai kekuatan jika 

subyek hukum yang diatur tersebut telah dikenai hak dan kewajiban, dalam 

hal ini hak berarti memberikan keleluasaan pada individu untuk menikmati 

apa yang seharusnya didapat, sedangkan kewajiban adalah pembatasan dan 

beban. Kedua hal tersebut saling melengkapi dan tidak dapat dihilangkan 

salah satunya. Jika hukum itu sifatnya umum karena berlaku bagi semua 

orang, maka hak dan kewajiban itu sifatnya individual yang melekat pada 

masing-masing individu atau subyek hukum. 

Dalam aturan hukum, apa yang disebut dengan hak tersebut sah karena 

dilindungi oleh sistem hukum. Dalam setiap hak terdapat empat unsur yaitu 

(a) subyek hukum, (b) obyek hukum, (c) hubungan hukum yang mengikat 
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pihak lain dengan kewajiban dan (d) perlindungan hukum, sedangkan 

kewajiban adalah beban yang bersifat kontraktual, artinya ada suatu yang 

mengikat antar subyek hukum yang bersifat kasuistis, sehingga perlu 

ditegaskan bahwa hukum hanya sebagai kumpulan peraturan bersifat abstrak 

dan bahwa tatanan yang diciptakan oleh hukum baru menjadi kenyataan 

apabila kepada subyek hukum diberi hak dan kewajiban.27 

Hukum negara (staatsrecht) adalah norma hukum yang mengatur 

bentuk negara, organisasi pemerintahan, susunan dan hak-kewajiban organ-

organ pemerin- tahan dan prosedur atau tata cara menjalankan pemerintahan 

itu. Hukum negara terbagi atas:28 

a. Hukum Tata Negara, yaitu norma-norma hukum yang mengatur bentuk 

negara dan organisasi pemerintahan, susunan dan hak-kewajiban 

penyelenggara pemerintahan. 

b. Hukum Tata Usaha Negara, yaitu norma hukum yang mengatur cara-cara 

menjalankan pemerintahan tersebut. 

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43  Tahun 2014 

tentang Desa, Peraturan Desa ialah produk hukum tingkat desa 

yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan 

Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa. Peraturan  

Desa  dibentuk  dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan 

Desa, dengan demikian maka pemerintahan desa harus merupakan 

penjabaran lebih lanjut dari peraturan-peraturan perundang-

                                         
27

 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar. (Yogyakarta : Liberty, 1999), hal 48 
28

 R. Kranenburg, Inleiding in de Vergelijkende Staatsrechtswetenschap, 1950 
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undangan yang lebih  tinggi  dan  tidak  boleh  bertentangan  dengan  

kepentingan  umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi serta harus memperhatikan kondisi sosial budaya 

masyarakat desa setempat dalam upaya mencapai tujuan 

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat jangka 

panjang, menengah dan jangka pendek. 

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Perundang-Undangan mengklasifikasikan Peraturan 

Desa sebagai salah satu bentuk Peraturan Daerah sebagai produk 

hukum daerah sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) 

yaitu sebagai berikut: 

(1) Jenis dan hireraki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai 

berikut: 

a. Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 

1945; 

b. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang; 

c. Peraturan Pemerintah; 

d. Peraturan Presiden; 

e. Peraturan Daerah. 

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

meliputi: 

a. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur; 

b. Peraturan daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama 

Bupati/Walikota; 
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c. Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat, dibuat oleh Badan; 

d. Perwakilan Desa atau nama lainya bersama dengan kepala 

Desa atau nama lainya. 

 

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011, harus dibaca secara lengkap dengan 

menambah pemahaman terhadap bunyi Pasal 7 ayat (4) yaitu: “Jenis 

peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum 

mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-

Undangan yang lebih tinggi”. Namun menurut Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jenis dan Bentuk 

Produk Hukum Daerah, Peraturan Desa tidak diakomodasi sebagai 

salah satu jenis produk hukum daerah.  

Menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 

Tahun 2005 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah, jenis 

produk hukum daerah terdiri atas: Peraturan Daerah, Peraturan 

Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Keputusan Kepala 

Daerah dan Instruksi Kepala Daerah. Demikian juga Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tidak ada bagian yang menjelaskan 

kedudukan peraturan desa sebagi bagian dari produk hukum daerah. 
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Pasal-pasal yang mengatur tentang Peraturan Desa tersebut 

kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan 

Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa. 

Peraturan Desa yang wajib dibentuk berdasarakan Pasal 83 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa adalah 

sebagai berikut: 

(1) Rancangan peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa. 

(2) Badan Permusyawaratan Desa dapat mengusulkan rancangan peraturan 

Desa kepada pemerintah desa. 

(3) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa untuk 

mendapatkan masukan. 

(4) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama 

Badan Permusyawaratan Desa. 

Selain Peraturan Desa yang wajib dibentuk seperti tersebut 

diatas, pemerintah Desa juga dapat membentuk Peraturan Desa 

yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari peraturan daerah dan 

perundang-undangan lainya yang sesuai dengan kondisi sosial budaya 

setempat, antara lain: 

a. Peraturan Desa tentang pembentukan panitia pencalonan dan pemilihan 

Kepala Desa; 

b. Peraturan Desa tentang penetapan yang berhak menggunakan 

hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;  
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c. Peraturan Desa tentang penentuan tanda gambar calon, 

pelaksanaan kampanye, cara pemilihan dan biaya pelaksanaan 

pemilihan Kepala Desa; 

d. Peraturan Desa tentang pemberian penghargaan kepada mantan 

Kepala Desa dan perangkat Desa; 

e. Peraturan Desa tentang penetapan pengelolaan dan pengaturan 

pelimpahan atau pengalihan fungsi sumber-sumber pendapatan 

dan kekayaan Desa; 

f. Peraturan Desa tentang pungutan Desa. 

 

Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa masyarakat 

berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis, dan 

Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada 

Buapti/Walikota melalui camat sebagai bahan pengawasan dan 

pembinaan paling lambat 7 hari setelah ditetapkan. Adapun 

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui 

bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) 

hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota untuk di 

evaluasi guna untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa 

menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala 

Desa. 
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Secara umum ada beberapa langkah maju dengan 

implementasi regulasi tersebut, antara lain:29 

a. Adanya penegasan tentang urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Desa, termasuk urusan pemerintahan Kabupaten/Kota yang 

dapat diserahkan pengaturanya kepada Desa serta rinciannya. 

b. Adanya penegasan tentang besaran pendapatan Desa yang 

berasal dari bagian dari bagi hasil pajak dan dana perimbangan 

sebesar minimal 10 % dari dana yang diterima oleh 

Kabupaten/Kota. 

c. Adanya upaya memperbaiki manajemen Pemerintahan Desa dari 

manajemen tradisional menjadi manajemen yang lebih modern 

melalui pengangkatan Sekertaris Desa menjadi PNS atau 

pengisian Sekertaris Desa dari PNS yang memenuhi persyaratan. 

d. Adanya upaya memperbaiki tingkat kesejahteraan para 

perangkat desa termasuk Kepala Desa, melalui penegasan 

pendapatan desa minimal sebesar Upah Regional Minimum 

Kabupaten/Kota. 

 

4. Prinsip-Prinsip Dasar Pemerintahan Islam 

Teoritikus besar Muslim Iran, Muhammad Baqir Sadr 

mengemukakan bahwa Islam menganut sistem politik dan 

pemerintahan yang berlandaskan pada keluhuran fitrawi manusia. 

Apa saja yang dikehendaki manusia secara fitrawi sesungguhnya 

diajarkan sebagai tujuan utama sistem pemerintahan Islam. Baqir 

Sadr menyatakan; “Sesungguhnya pemerintahan Islam diikat dengan 

                                         
29

 Ibid, hlm. 17. 
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kebenaran, keadilan, dan dukungan dari pihak-pihak yang dilemahkan 

dalam masyarakat”.30 

Prinsip dasar kemasyarakatan dalam Islam adalah hilangnya 

eksploitasi dan penindasan. Oleh sebab itu, misi pembebasan 

menjadi tujuan utama kemasyarakatan Islam, termasuk sistem 

politiknya. Murtadha Muthahhari menjelaskan bahwa suatu 

masyarakat yang di dalamnya terdapat praktik mengeksploitasi akan 

menyebabkan kematian suatu kaum. Kematian yang dimaksud bukan 

kematian individual, melainkan kematian sosial.31 

Ali Syariati berpendapat bahwa: Masyarakat dan 

pemerintahan Islam bukan dicirikan oleh simbol dan jargon serta 

sejumlah pengakuan keislaman, melainkan dari suatu kesungguhan 

dan pembuktian bahwa di dalamnya ada upaya untuk membebaskan 

manusia dari ketertindasan. Dia membedakan antara agama yang 

dikampanyekan penguasa untuk kepentingan memelihara penindasan, 

dengan agama yang dianut untuk mengakhiri penindasan.32 

Pemerintahan Islam berbeda dengan konsep Hegel yang 

menyatakan masyarakat sebagai realitas independen atau mandiri, 

                                         
30

 http://www.surgamakalah.com/2011/09/demokrasi-dan-sistem-pemerintahan-islam 
31

 http://www.surgamakalah.com/2011/09/demokrasi-dan-sistem-pemerintahan-islam 
32

 http://www.surgamakalah.com/2011/09/demokrasi-dan-sistem-pemerintahan-islam 
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tetapi merupakan kumpulan yang terbentuk dari individu-individu 

yang butuh untuk diurus secara kolektif, sehingga perlu didasarkan 

pada kepastian aturan (hukum) yang sesuai dengan fitrah atau 

karakter sejati umat manusia. Manusia dalam sistem pemerintahan 

Islam adalah setara di hadapan hukum dan harus mengakui seluruh 

kebajikan demokrasi dan menolak penggunaan prinsip demokrasi 

untuk suatu penindasan. 

Keadilan adalah inti sistem pemerintahan Islam yang patut 

dijunjung tinggi. Sehingga jika suatu negara menyatakan memilih 

sistem pemerintahan Islam namun kering dengan dari upaya tegas 

menentang kezaliman politik dan ekonomi, maka sejatinya bukanlah 

pemerintahan Islam. Al-Qur’an menyebutkan asas ini dalam Surah 

al-Maidah ayat 8, sebagai berikut: 

“Hai orang-orang yang beriman! Hendaklah kamu jadi orang-

orang yang menegakkan keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan 

adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum 

menjadikan kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah karena adil itu 

lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, 

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 
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Dari penjelasan tersebut diatas, dapat dinyatakan bahwa 

“sistem pemerintahan Islam merupakan bagian dari filsafat 

kekuasaan dalam Islam yang berlandaskan pada Al-Qur’an dan 

hadits, yakni menjunjung tinggi dan memperjuangkan keadilan, 

kebenaran, serta menghapuskan penindasan”. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Obyek Penelitian 

a. Pelaksanaan hubungan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan 

Desa dalam penyusunan Peraturan Desa, Desa Kebonagung 

Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan tahun 2011-2015 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. 

b. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa dengan Badan 

Permusyawaratan Desa dalam penyusunan Peraturan Desa, Desa 

Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan tahun 

2011-2015. 

2. Subyek penelitian 

Kepala Desa dan seluruh perangkat desa termasuk seketaris 

desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa 

Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan. 
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3. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data-data asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama, 

dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan 

diuraikan orang lain. Pada umumnya data primer 

mengandung data yang bersifat aktual yang diperoleh 

langsung dari lapangan dengan wawancara.33 

b. Data Sekunder 

Data yang digunakan untuk membahas skripsi ini, yang 

meliputi: 

1) Bahan hukum primer, antara lain terdiri dari: 

a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 

Tahun 2014 tentang Peraturan  Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

2) Bahan hukum sekunder, antara lain terdiri dari: 

1) Buku yang terkait dan/atau relevan dengan tema 

skripsi; 

                                         
33

 Hilman Hadi Kusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, CV. Mandar 
Maju, Bandung, 1995, hlm. 65. 
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2) Pendapat para ahli; 

3) Karya tulis; 

4) Literatur-literatur lainya. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Data dikumpulkan dengan dua cara: 

a. Wawancara 

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan 

pertanyaan langsung kepada informan atau seorang ahli 

yang berwenang dalam suatu masalah. 

b. Studi Pustaka 

Studi ini dimaksudkan untuk mengumpulkan atau memahami 

data-data skunder dengan berpijak pada berbagai 

literatur dan dokumen yang berkaitan dengan obyek 

penelitian. 

5. Metode Pendekatan 

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan empiris, 

yuridis normatif, yaitu metode pendekatan dimana proses 

pembahasannya menitikberatkan pada aspek-aspek yuridis dan 

suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap 

Pasal-Pasal dalam peraturan Perundang-undangan yang 
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mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum 

secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi 

kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang 

digunakan. Sedangkan bersifat normatif yaitu penelitian 

hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan 

normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan 

peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. 

6. Analisis Data 

Data yang diperoleh dengan metode diskriptif kualitatif, yaitu 

dinyatakan oleh sumber, baik secara lisan maupun tulisan yang 

dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, yaitu dengan 

menggabungkan antara permasalahan dan data yang diperoleh 

untuk tercapainya kesimpulan tertentu, sehingga diperoleh 

hasil yang signifikan dan ilmiah. 
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F. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab satu berisi uraian tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, 

metode penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN TENTANG PEMERINTAH DESA 

Bab ini berisi uraian tentang penyelenggaraan pemerintahan 

desa, fungsi dan peranan pemerintah desa, fungsi Badan 

Permusyawaratan Desa, serta syarat dan tata cara 

pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa. 

BAB III TINJAUAN TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN 

DESA 

Bab ini berisi uraian tentang peraturan desa dalam hirarki 

peraturan perundang-undangan di Indonesia, Peraturan 

Desa dalam Tap MPR No III / MPR / 2000, Peraturan 

Desa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, 

Peraturan Desa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011, serta pembentukan Peraturan Desa. 
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BAB IV HUBUNGAN KEPALA DESA DAN BADAN 

PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBUATAN 

PERATURAN DESA DI DESA KEBONAGUNG 

KECAMATAN TEGOWANU KABUPATEN GROBOGAN 

TAHUN 2011-2015 

Bab ini berisi pembahasan tentang pelaksanaan hubungan 

Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam 

penyusunan Peraturan Desa Desa Kebonagung Kecamatan 

Tegowanu Kabupaten Grobogan tahun 2011-2015 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa 

dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan 

Peraturan Desa Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu 

Kabupaten Grobogan tahun 2011-2015. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. 

 


