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BAB III 

PEMBENTUKAN PERATURAN DESA 

 

D. Peraturan Desa dalam Tap MPR No III / MPR / 2000 

Dalam rangka pembaruan sistem peraturan perundang-undangan di era 

reformasi dewasa ini, Sidang Tahun MPR Tahun 2000 telah menetapkan 

Ketetapan No.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan 

Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Pasal 2 ditentukan bahwa tata urutan 

peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah:
76

 

a. Undang-Undang Dasar 1945.. 

b. Ketetapan MPR-RI. 

c. Undang-Undang. 

d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). 

e. Peraturan Pemerintah. 

f. Keputusan Presiden. 

g. Peraturan Daerah. 

 

Perumusan mengenai bentuk dan tata urutan ketujuh peraturan 

perundang-undangan di atas dapat dikatakan kurang sempurna dan 

mengandung beberapa kelemahan. Pertama, karena naskah Perubahan UUD 

sekarang dibuat terpisah, maka seharusnya penyebutan UUD 1945 tersebut di 

atas dilengkapi dengan „… dan Perubahan UUD‟. Kedua, penyebutan Perpu 

pada nomer urut keempat di bawah undang-undang dapat menimbulkan 

penafsiran seakan-akan kedudukan perpu itu berada di bawah UU. Padahal, 
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kedudukan hukum keduanya adalah sederajat. Karena itu, seharusnya, seperti 

dalam TAP No.XX/MPRS/1966, keduanya ditempat pada nomor tiga, yaitu 

„Undang-Undang dan Perpu‟. Ketiga, penggunaan nomenklatur Keputusan 

Presiden yang selama ini dipakai mengandung kelemahan karena tidak 

membedakan secara tegas antara keputusan yang mengatur (regeling) dengan 

keputusan yang bersifat administratif belaka (beschikking). Seharusnya, 

momentum reformasi ini digunakan sebaik-baiknya untuk menata kembali 

peristilahan yang baik dan benar, yaitu untuk keputusan yang mengandung 

aturan dan pengaturan, dokumen hukumnya sebaiknya dinamakan Per-ATUR-

an, bukan keputusan. Keempat, hanya karena pertimbangan bahwa MPR 

cukup mengatur mengenai tata urutan peraturan sampai tingkat peraturan yang 

ditetapkan oleh Presiden, maka bentuk Peraturan Menteri tidak disebut dalam 

tata urutan tersebut. Padahal, di bawahnya masih disebut Peraturan Daerah 

yang tingkatannya juga di bawah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden. 

Padahal, Peraturan Menteri itu sangat penting untuk ditempatkan dalam tata 

urutan di atas Perda, di samping produk peraturan tingkat menteri itu dalam 

praktek banyak sekali ditetapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-

hari dan memerlukan penertiban sebagaimana mestinya.
77

 

Selanjutnya, dalam Pasal 3 ayat (7) diatur mengenai pengertian 

Peraturan Daerah yang di dalamnya tercakup pengertian Peraturan Daerah 

Propinsi, Peraturan Daerah Kabupaten, dan Peraturan Desa. Hal ini dapat 

mengundang penafsiran bahwa ketiganya memiliki kedudukan yang sama, 
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yaitu sama-sama Peraturan Daerah yang dalam tata urutan tersebut ditentukan 

berada dalam tata urutan ketujuh. Dalam Pasal 4 ayat (1) ditegaskan bahwa 

sesuai dengan tata urutan tersebut, maka setiap aturan hukum yang lebih 

rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi, 

sesuai prinsip „lex superiore derogat lex infiriore’. Yang menjadi masalah 

adalah apa yang dirumuskan dalam ayat (2)nya yaitu: “Peraturan atau 

Keputusan Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Menteri, Bank 

Indonesia, badan, lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh 

Pemerintah, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam 

tata urutan peraturan perundang-undangan ini”.
78

 

Materi muatan Peraturan perundang-undangan merupakan 

materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan dimana 

meteri yang dimuat harus sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki 

peraturan perundang-undangan. Dalam ilmu peraturan perundang-

undangan, ada berbagai tingkatan yaitu semakin tinggi tingkat 

peraturan, semakin meningkat pula keabstrakannya. Sebaliknya, 

semakin rendah tingkat peraturan, semakin meningkat pula 

kekonkritannya. Kesimpulan sementara adalah apabila peraturan 
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yang paling rendah, penormaannya masih bersifat abstrak, maka 

peraturan tersebut kemungkinan besar tidak dapat dilaksanakan 

atau ditegakkan secara langsung ini di karenakan masih perlu 

adanya peraturan pelaksanaan atau petunjuk dari pelaksanaan 

tersebut. Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan 

presiden dan peraturan daerah, dapat dilaksanakan secara 

bertahap, dengan catatan bahwa materi muatan undang-undang 

disesuaikan lagi dengan macam undang-undang itu sendiri.79 

Secara teoritik, tata urutan peraturan perundang-undangan 

dapat dikaitkan dengan ajaran Hans Kelsen mengenai stufenbau des 

recht atau the hierarchy of law yang berintikan bahwa kaidah 

hokum yang lebih rendah bersumber dari kaidah yang lebih tinggi. 

Untuk lebih memahami teori stufenbeau des recht harus 

dihubungkan dengan ajaran kelsen yang lain yaitu reine rechtslehre 

atau the pure theory of law (teori murni tentang hukum) dan bahwa 

hukum itu tidak lain “command of sovereign” kehendak yang kuasa.80 
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Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

penyusunan/pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu81 : 

1. Bahwa penyusunan atau pembentukan terhadap suatu bentuk 

peraturan perundang-undangan adalah merupakan persoalan ilmu. 

Oleh sebab itu maka pembentuk peraturan perundang-undangan 

harus mengetahui secara teliti hubungan-hubungan yang akan 

diatur serta sistematika muatan. 

2. Bahwa suatu peraturan perundang-undangan itu umumnya dibuat 

untuk waktu yang tidak pendek serta akan diberlakukan 

terhadap public atau masyarakat atau lingkungan tertentu yang 

kondisinya heterogen. Oleh sebab itu disamping peraturan 

perundang-undangan harus mempunyai kepastian hukum tetapi 

juga harus bersifat fleksibel. 

 

Kekuatan berlakunya peraturan perundang-undangan dapat 

dibedakan menjadi kekuatan yuridis, sosiologis dan filosofis sebagai 

syarat untuk berlaku atau untuk mempunyai kekuatan berlaku:82 

1. Kekuatan berlaku yuridis (juridische geltung) 
Peraturan perundang-undangan memiliki kekuatan berlaku yuridis 

apabila persyaratan formil terbentuknya peraturan perundang-

undangan itu sudah terpenuhi. Hans Kelsen berpendapat bahwa 

kaidah hukum mempunyai kekuatan berlaku apabila penetapanya 

didasarkan atas kaidah yang lebih tinggi tingkatanya. 

2. Kekuatan berlaku sosiologis (soziologische geltung) 
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Di sini artinya adalah efektifitas atau hasil guna kaidah hukum di 

dalam kehidupan bersama. Maksudnya, berlakunya atau 

diterimanya kaidah hukum didalam masyarakat itu lepas dari 

kenyataan apakah peraturan itu terbentuk menurut persayratan 

formil atau tidak. Jadi disini berlakunya hukum merupakan 

kenyataan di dalam masyarakat. 

3. Kekuatan berlaku filosofis (filosopfische geltung) 
4. Hukum mempunyai kekuatan berlaku filososfis apabila kaidah 

hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. 
 

E. Peraturan Desa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 

Jenis dan hierarkhi Peraturan Perundang-undangan 

berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 

meliputi: 

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

b. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang; 

c. Peraturan Pemerintah; 

d. Peraturan Presiden; 

e. Peraturan Daerah, yang meliputi: 

1) Peraturan Daerah Provinsi; 

2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; 

3) Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala 

Desa. 
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Jenis Peraturan Perundang-undangan, diakui keberadaannya 

dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan 

oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Jenisnya 

antara lain: Peraturan yang dikeluarkan oleh MPR dan DPR, DPD, 

MA, MK, BPK, BI, Menteri, kepala badan, lembaga, atau komisi yang 

setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas 

perintah undang-uandang, DPIO Prov, Gubernur, DPRD Kab/Kota, 

Bupati/Walikota, Kades atau yang setingkat. 

Dalam membentuk Peraturan Desa harus berdasarkan pada 

asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik 

meliputi:83 

a. Kejelasan tujuan; Yang dimaksud dengan kejelasan tujuan adalah 

bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus 

mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. 

b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; Yang dimaksud 

dengan asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat" 

adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus 

dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-

undangan yang berwenang. Peraturan perundangan tersebut 

dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh 

lembaga/pejabat yang tidak berwenang. 

c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; Yang dimaksud 

dengan asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah 

bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus 
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benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan 

jenis peraturan perundang-undangannya. 

d. Dapat dilaksanakan; Yang dimaksud dengan asas dapat 

dilaksanakan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan 

harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundangan 

tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis 

maupun sosiologi. 

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; Yang dimaksud dengan asas 

kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap peraturan 

perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar 

dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

f. Kejelasan rumusan; Yang dimaksud dengan asas kejelasan 

rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan 

harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan 

perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau 

terminology, sehingga tidak menimbulkan berbagai interpretasi 

dalam pelaksanaannya. 

g. Keterbukaan. Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah 

bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-

undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan 

pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian 

seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-

luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Teori perundang-undangan Indonesia menunjuk kepada 

kekhususan teori perundang-undangan yang menjadi pokok uraian, 

sehingga yang yang dimaksudkan ialah bagian, segi atau sisi ilmu 

pengetahuan perundang-undangan yang objek materialnya ialah 

perundang-undangan Indonesia, khususnya beberapa pemahaman 

dasarnya. Salah satu kewenangan yang sangat penting dari suatu 
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Daerah yang berwenang mengatur dan mengurus Rumah Tangganya 

sendiri adalah kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah. 

Hak untuk menetapkan Peraturan Daerah tersebut disebut hak 

legislatif Daerah.84 

Kemudian untuk membuat Rancangan Peraturan Daerah yang 

baik merupakan pekerjaan yang sulit, mereka yang telah bekerja 

dalam bidang perencanaan, Peraturan Daerah pasti mengalami 

kesulitan dalam membuat rancangan Peraturan Daerah tersebut 

seperti yang dikemukakan Suwarjati Hartono bahwa: Menciptakan 

Undang-undang itu bukanlah merupakan pekerjaan yang amateuritis 

yang dapat dilakukan oleh setiap orang (bahwa tidak dapat dilakukan 

oleh setiap sarjana hukum) terbukti dari ganti bergantinya dan 

susul menyusulnya Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang 

lain, yang (tambahan lagi) biasanya dinyatakan surut karena hal-hal 

di atas itu kita tidak perlu heran, bahwa tidak setiap orang yang 
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ditugaskan untuk merancang Peraturan Daerah, dapat memenuhi 

tugas itu dengan hasil yang cukup memuaskan.85 

Untuk membuat peraturan yang baik, dikehendaki yang 

membuat mencari dan menemukan intisarinya dari beberapa 

kumpulan Fakta-Fakta yang sudah tumbuh sejak lama 

menuangkannya didalam bentuk Peraturan yang singkat tetapi jelas. 

Isi peraturan dituangkan dalam suatu bentuk dan dengan bahasa 

yang sopan, baik dan mudah dipahami oleh semua orang dan disusun 

secara sistematis. 

 

F. Peraturan Desa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

Setelah berlakunya UU Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan Desa tidak 

lagi disebutkan secara eksplisit sebagai salah satu jenis peraturan perundang-

undangan. Akan tetapi, kedudukan Peraturan Desa sebenarnya masih termasuk 

peraturan perundang-undangan. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 8 UU 

Nomor 12 Tahun 2011: 

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa 

Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, 

atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau 

Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat 
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Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. 

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat 

sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih 

tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. 

 

 Berdasarkan Pasal 101 UU Nomor 12 Tahun 2011, semua Peraturan 

Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 

10 Tahun2004, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan 

dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Dengan berlakunya UU Nomor 

12 Tahu 2011, status Peraturan Desa tetap berlaku sebagai peraturan 

perundang-undangan. Mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

sebagai pembuat Peraturan Desa, oleh karena pembentukan Peraturan Desa 

tidak diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, maka pengaturan tentang 

Peraturan Desa mengacu pada ketentuan mengenai desa yang masih berlaku 

yaitu UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  dan PP No. 72 

Tahun 2005 tentang Desa. 

Berdasarkan Pasal 209 UU Pemerintah Daerah, BPD berfungsi 

menetapkan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa. Selain itu, menurut 

Pasal 35 huruf a PP 72 Tahun 2005 BPD memiliki wewenang untuk 

membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Rancangan 

Peraturan Desa tersebut dapat diajukan oleh anggota BPD (Pasal 37 ayat (1) 

huruf a PP 72 Tahun 2005). Pembentukan Peraturan Desa yang melibatkan 

Kepala Desa dan BPD disebabkan BPD merupakan lembaga yang merupakan 

perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan desa (Pasal 1 angka 8 PP 72 Tahun 2005). 
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Peran BPD dalam pembuatan Peraturan Desa adalah sebagai pengusul 

rancangan Peraturan Desa serta sebagai mitra Kepala Desa dalam pembahasan 

rancangan Peraturan Desa. 

Ada beberapa asas-asas perundang-undangan yang perlu 

diperhatikan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, 

yaitu:86 

1. Lex specialis derogate lex generalis, yaitu peraturan perundang-

undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan 

perundang-undangan yang bersifat umum. Maksud asas ini bahwa 

terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang 

yang memperlakukan peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa 

khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang 

menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat 

juga mencakup peristiwa khusus tersebut.  

2. Lex posteriori derogate lex priori, yaitu peraturan perundang-

undangan yang berlaku belakangan membatalkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dahulu. Maksud asas ini 

adalah, bahwa undang-undang yang lebih dahulu berlaku jika ada 

undang-undang yang baru (yang berlaku belakangan) yang 

mengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna dan 

tujuanya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama 

tersebut. 

3. Lex superiori derogal lex inferior, yaitu peraturan perundang-

undangan yang tinggi didahulukan derajatnya daripada peraturan 

perundang-undangan yang lebih rendah. Maksudnya undang-

undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi memiliki 

kedudukan yang lebih tinggi pula. Sesuai dengan sistem 

konstitusi seperti yang dijelaskan dalam Undang Undang Dasar 

1945, UUD 1945 adalah bentuk peraturan perundang-undangan 

yang tertinggi yang menjadi dasar dan sumber semua peraturan 

perundang-undangan lainnya. 
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4. Lex dura secta mente scipta, yaitu peraturan perundang-

undangan itu keras, tetapi sudah ditentukan demikian 

5. Lex niminem cogit ad impossibilia, yaitu undang-undang tidak 

memaksa seorangpun untuk melakukan sesuatu yang tidak 

mungkin atau tidak masuk akal untuk dilakukan. 

6. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat. Berbeda dengan 

UUDS 1950 yang secara tegas memuat asas ini, dalam UUD 1945 

tidak terdapat satu pasalpun yang memuat asas ini. 

7. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat 

mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat 

maupun individu, melalui pelestarian ataupun pembaharuan. Agar 

supaya Undang-undang tersebut tidak hanya sekedar huruf mati, 

maka perlu diperhatikan syarat-syarat tertentu antara lain: 

a. Keterbukaan dalam proses pembuatanya 

b. Pemberian kesempatan pada warga masyarakat untuk 

berpartisipasi. 

 

Menurut Van der Vlies sebagaimana dikutip oleh A. Hamid S. 

Attamimi membedakan 2 (dua) kategori asas-asas pembentukan 

peraturan perundang-undangan yang patut (beginselen van 

behoorlijk rcgelgeving), yaitu asas formal dan asas material. Asas-

asas formal meliputi:87 

1. Asas tujuan jelas (het beginsel van duideijke doelstellin) 
Ketepatan letak peraturan, tujuan khusus peraturan yang akan 

dibentuk, dan juga tujuan bagian-bagian dari peraturan 

perundang-undangan yang akan dibentuk. 
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2. Asas lembaga yang tepat (het beginsel van het juiste orgaan)  
Asas perlunya pengaturan timbul karena selalu ada alternatif lain 

untuk menyelesaikan suatu masalah pemerintahan selain dengan 

membentuk peraturan perundang-undangan. Pembentukan 

peraturan perundang-undangan ini merupakan alternatif lain 

dalam pengaturan. 

3. Asas perlunya pengaturan (het noodzakelijkheid beginsel) 
Asas yang bisa melakukan pengaturan dalam sebuah peraturan yang 

akan ditegakkan agar bisa berjalan sesuai dengan tujuannya. 

4. Asas dapat dilaksanakan (het beginsel van uitvoorbaarheid)  
Asas yang menghendaki suatu peraturan dapat ditegakkan. Tidak 

akan ada gunanya merumuskan berbagai macam aturan dalam 

berbagai norma jika pada akhirnya norma tersebut tidak dapat 

ditegakkan. Salah satu penegakan tersebut melalui penjatuhan 

sanksi tegas terhadap pelanggar peraturan. 

5. Asas konsensus (het beginsel van de consensus) 
Adanya kesepakatan rakyat untuk melaksanakan kewajiban dan 

menanggung akibat yang ditimbulkan oleh peraturan perundang-

undangan yang bersangkutan. 
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Asas-asas material meliputi:
88

 

1. Asas kejelasan terminologi dan sistematika (het beginsel van de 
duiddelijke terminologie en duidelijke systematiek). 

Asas terminologi lebih tepat jika dimasukkan ke dalam teknik 

penyusunan peraturan perundang-undangan, karena asas ini lebih 

menekankan kepada teknik merancang kata-kata, struktur dan 

susunan peraturan sehingga pada akhirnya membentuk norma yang 

mengikat. 

2. Asas bahwa peraturan perundang-undangan mudah dikenali (het 
beginsel van den kenbaarheid) 

Asas dapat dikenali sangat penting artinya terutama bagi peraturan 

perundang-undangan yang membebani masyarakat dengan berbagai 

kewajiban. Apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak 

dikenali dan diketahui setiap orang, terlebih bagi orang yang 

berkepentingan, maka ia akan kehilangan tujuannya sebagai 

peraturan.  

3. Asas persamaan (het rechts gelijkheids beginsel)  
Asas ini mendasari bahwa tidak boleh adanya peraturan perundang-

undangan yang ditujukan hanya kepada sekelompok orang tertentu, 

karena hal ini akan mengakibatkan adanya ketidaksamaan dan 

kesewenang-wenangan di depan hukum terhadap anggota-anggota 

masyarakat.  
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4. Asas kepastian hukum (het rechtszekerheids begin sel) 
Asas kepastian hukum merupakan asas yang mendasar, karena 

merupakan salah satu sendi negara berdasarkan atas hukum. Oleh 

karena itu, setiap peraturan yang dibentuk harus jelas. Tidak dapat 

merumuskan pemberlakuan surut suatu norma hukum (retroaktif), 

apabila yang bersifat pembebanan (seperti, pajak, retribusi) karena 

bertentangan dengan asas kepastian hukum. Pengecualian terhadap 

norma yang bersifat retroaktif dapat dilakukan tetapi harus sangat 

hati-hati, jelas dan transparan.  

5. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (het 
beginsel van de individuelerechtsbedeling) 

Asas ini bermaksud memberikan penyelesaian yang khusus bagi hal-hal 

atau keadaan-keadaan tertentu, sehingga dengan demikian 

peraturan perundang-undangan atau Perda dapat juga memberikan 

jalan keluar selain bagi masalah-masalah umum, juga bagi masalah-

masalah khusus. Asas ini sebaiknya diletakkan pada pihak-pihak 

yang melaksanakan/menegaskan peraturan perundang-undangan 

tetapi dengan petunjuk-petunjuk yang jelas dalam peraturan 

perundang-undangan yang bersangkutan itu sendiri. 
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Untuk mengetahui suatu peraturan itu mengandung norma 

atau bukan dapat dilihat variable masing-masing dalam perannya 

yang terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan 

yang baik (dan benar) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 menentukan bahwa dalam 

membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada 

asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang 

meliputi:89 

(1) Kejelasan tujuan 

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus ada 4 

Ketentuan Pasal 15 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mempunyai 

tujuan yang jelas yang hendak dicapai. 

(2) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat 

Dimaksud dengan asas kelembagaan atau organ pembentuk yang 

tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-

undangan harus dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentuk 

peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat 
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dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh 

lembaga/pejabat yang tidak berwenang. 

(3) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan 

Dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis dan materi 

muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan 

perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan 

materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-

undangan  

(4) Dasar dilaksanakan 

Dimaksud dengan asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap 

pembentukan peraturan perundang-undangan harus 

memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan 

tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis 

maupun sosiologis. 

(5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan 

Dimaksud dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah 

bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena 

memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam 

mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara 

(6) Kejelasan rumusan 
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Dimaksud dengan kejelasan rumusan adalah bahwa setiap 

peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan 

teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, 

sistematika dan pilihan atau terminology serta bahasa 

hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak 

menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam 

pelaksanaannya. 

(7) Keterbukaan 

Dimaksud asas keterbukaan adalah bahwa alam proses 

pembentukan peraturan perundang-undangan dimulai dari 

perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat 

transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan 

masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk 

memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Asas-asas yang sangat terkait dengan ketiga variabel di atas 

adalah asas “kesesuaian antara jenis dan materi muatan”, “dapat 

dilaksanakan” dan “kejelasan rumusan”. Jika ketiga asas ini dipenuhi 

dengan mempehatikan ketiga indikator tersebut, setidak-tidaknya 
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peraturan yang dibentuk oleh pembentuk peraturan perundang-

undangan akan mudah dilaksanakan dan ditegakkan. 

 

 

G. Pembentukan Peraturan Desa 

Secara umum, sebuah peraturan yang baik harus memenuhi 

tiga syarat berlaku yakni:90 

1. Berlaku secara yuridis yakni apabila peraturan tersebut disusun 

sesuai dengan prosedur atau tatacara pembentukan peraturan 

yang berlaku didalam masyarakat tersebut. 

2. Berlaku secara filosofis yakni apabila isi peraturan tersebut 

sesuai dengan nilai-nilai tertinggi yang berlaku dan dihormati 

didalam masyarakat tersebut. 

3. Berlaku secara sosiologis yakni apabila isi peraturan tersebut 

sesuai dengan aspirasi dan nilai-nilai yang hidup didalam 

masyarakat tersebut. 

 

Peraturan Desa pada dasarnya merupakan produk atau 

kristalisasi normatif dan implementatif dari kehendak-kehendak 

politik dari banyak pihak yang saling bersaing. Dengan demikian 

setiap Peraturan Desa memiliki karakter atau ciri-ciri sesuai dengan 
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 Widjaja, H.A.W., Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh, Rajawali Pers, 
Jakarta, 2005, hlm. 96. 
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konfigurasi politik yang melahirkannya. Dalam garis-besarnya ada 

dua macam konfigurasi politik yaitu:91 

1. Konfigurasi politik demokratis adalah konfigurasi yang membuka 

peluang bagi berperannya potensi rakyat secara maksimal untuk 

turut aktif menentukan kebijakan negara. Di dalam konfigurasi 

yang demikian, Pemerintah lebih merupakan komite yang harus 

melaksanakan kehendak-kehendak masyarakatnya, yang 

dirumuskan secara demokratis, badan perwakilan rakyat dan 

Partai Politik berfungsi secara proporsional dan lebih 

menentukan dalam pembuatan kebijakan negara, sedangkan dunia 

pers dapat melaksanakan fungsinya dengan bebas tanpa ancaman 

pembredelan. 

2. Konfigurasi politik otoriter adalah konfigurasi yang 

menempatkan Pemerintah pada posisi yang sangat dominan 

dengan sifat yang intervensionis dalam penentuan dan 

pelaksanaan kebijakan Negara, sehingga potensi dan aspirasi 

masyarakat tidak teragregasi dan terartikulasi secara 

proporsional. Bahkan, dengan peran Pemerintah yang sangat 

dominan, badan perwakilan rakyat dan Partai Politik tidak 

berfungsi dengan baik dan lebih merupakan alat justifikasi 

(rubber stamps) atas kehendak Pemerintah, sedangkan pers 

tidak memiliki kebebasan dan senantiasa berada di bawah 

kontrol Pemerintah dan bayang-bayang pembredelan. 

 

Dari sisi responsibilitas hukum, dibedakan menjadi dua 

yaitu:92 

1. Produk hukum responsif/otonom adalah produk hukum yang 

karakternya mencerminkan pemenuhan atas tuntutan-tuntutan 

baik individu maupun berbagai kelompok sosial di dalam 

masyarakat, sehingga lebih mampu mencerminkan rasa keadilan 

di dalam masyarakat. Proses pembuatan hukum responsif ini 
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mengundang secara terbuka partisipasi dan aspirasi masyarakat, 

dan lembaga peradilan, hukum, diberi fungsi sebagai alat 

pelaksana bagi kehendak masyarakat; sedangkan rumusannya 

biasanya cukup rinci sehingga tidak terbuka untuk dapat 

diinterpretasi berdasarkan kehendak dan visi pemerintah 

sendiri. 

2. Produk hukum konservatif/ortodoks adalah produk hukum yang 

karakternya mencerminkan visi politik pemegang kekuasaan 

dominant, sehingga pembuatannya tidak mengundang partisipasi 

dan aspirasi masyarakat secara sungguh-sungguh. Jika prosedur 

seperti itu ada biasanya lebih bersifat formalitas. Di dalam 

produk yang demikian biasanya hukum diberi fungsi dengan sifat 

positivis instrumentalis atau menjadi alat bagi pelaksanaan 

ideologi dan program pemerintah. Rumusan materi hukumnya 

biasanya bersifat pokok-pokok saja, sehingga dapat 

diinterpretasi oleh pemerintah menurut visi dan kehendaknya 

sendiri dengan berbagai peraturan pelaksanaan. 

 

Muatan materi yang tertuang dalam Peraturan Desa antara 

lain:93 

1. Menetapkan ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur; 

2. Menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan 

masyarakat Desa; 

3. Menetapkan segala sesuatu yang membebani keuangan Desa dan 

masyarakat Desa. 

 

Materi muatan Peraturan Desa juga harus mengacu pada asas 

materi muatan peraturan perundang-undangan yang meliputi: 

pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, 

                                         
93

 Ibid., hlm. 101. 



109 

 

kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan 

dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, 

dan atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.94 

Materi muatan Peraturan Desa adalah seluruh materi dalam 

rangka penyelenggaraan urusan desa atau yang setingkat serta 

penjabaran lebih lanjut Peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi, dan yang di dalamnya tidak diperbolehkan mengatur tentang 

ketentuan pidana. Termasuk penyelenggaraan urusan desa misalnya, 

Peraturan Desa A.P.B.Desa, Peraturan Desa Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Pemdes, Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan 

Kapala Desa dan Perangkat Desa, dan lain-lain. Pada dasarnya 

Peraturan Desa adalah kesepakatan-kesepakatan dari komponen-

komponen masyarakat yang dituangkan dalam bentuk tertulis. 

Dalam menyusun Peraturan Desa terdapat batasan-batasan 

yang harus dijadikan acuan umum dalam penyusunan paraturan 

perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2004, dalam menyusun peraturan 
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 Mukti Sulaiman, Teknik Penyusunan Peraturan Desa/Keputusan Desa, Remaja Rosdakarya, 
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perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan 

peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi: 

1. Kejelasan tujuan, bahwa setiap pembentukan peraturan 

perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang 

hendak dicapai. 

2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, bahwa setiap 

jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh 

lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan 

yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat 

dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh 

lembaga/pejabat yang tidak berwenang. 

3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, bahwa dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar 

memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis 

perundang-undangannya. 

4. Dapat dilaksanakan, bahwa dalam setiap pembentukan peraturan 

perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan 

perundang-undangan tersebut dalam masyarakat, baik secara 

filosofis, yuridis, maupun sosiologis. 

5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap peraturan 

perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar 

dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan 

masyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

6. Kejelasan rumusan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan 

harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan 

perundang-undangan, sistimatika, dan pilihan kata atau 

terminology, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengeri, 

sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interprestasi dalam 

pelaksanaannya. 

7. Keterbukaan, bahwa dalam proses pembentukan peraturan 

perundang-undangan, mulai dari perencanaan, persiapan, 

penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. 

Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai 

kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan 

dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. 
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Dalam memaknai otonomi seringkali terjebak pada 

pemahaman bahwa otonomi sebagai tujuan. Padahal apabila disimak, 

tujuan penyelenggaraan negara adalah kesejahteraan masyarakat. 

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat tersebut dibuatlah 

berbagai instrument yang salah satunya adalah Otonomi Daerah. 

Dengan demikian Otonomi Daerah merupakan salah satu instrument 

dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai kesejahteraan 

rakyat. 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, keberhasilan 

penerapan Otonomi Daerah perlu dukungan berupa perilaku 

penyelenggara pemerintah (pejabat) yang bersih dan berpihak 

kepada kepentingan rakyat. Untuk mewujudkan pemerintahan yang 

baik (good governance) diperlukan dukungan seperangkat peraturan 

yang bisa mengarahkan penyelenggara pemerintah melakukan 

perubahan.95 

Untuk mengubah pola perilaku penyelenggara pemerintah 

yang tidak berpihak kepada rakyat ke perilaku baru yang berpihak 

kepada rakyat dalam suatu komunitas Desa yang demokratis, maka 
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 Muhammad Hassan, Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintahan, Unpad, Bandung, 2002, hlm. 
36. 



112 

 

penyusunan instrumen hukum berupa Peraturan Desa haruslah 

dilakukan secara partisipatif dan demokratis. Partisipatif berarti 

bahwa dalam penyusunan Peraturan Desa haruslah melibatkan semua 

unsur yang ada dalam masyarakat dan diulakukan secara terbuka. 

Masyarakat sebagai pihak yang akan terkena dampak 

pemberlakukan suatu kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan 

Desa haruslah diberi ruang untuk bisa menentukan nasibnya sendiri. 

Dalam merancang suatu Peraturan Desa, hendaknya diperhatikan 

kondisi-kondisi spesifik yang riil ada di masyarakat baik karakter, 

sumber daya alam, dan sosial budaya. 

Untuk proses pelibatan masyarakat dalam penyusunan 

Peraturan Desa, Badan Permusyawaratan Desa dituntut tidak hanya 

memainkan perannya sebagai penampung dan penyalur aspirasi, 

tetapi harus juga memperjuangkan kepentingan rakyat dalam 

penyusunan Peraturan Desa tersebut. Memang sebaiknya dalam 

penyusunan Peraturan Desa, penyalur aspirasi jangan terbatas pada 

Badan Permusyawaratan Desa, tetapi juga dibuka unsur-unsur lain 

seperti unsur pemuda, perempuan, petani atau nelayan, dan unsur-

unsur kepentingan lain. Dengan demokratisasi dalam penyusunan 
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Peraturan Desa ini, peluang penyelanggara Pemerintah Desa untuk 

menggunakan instrument Peraturan Desa hanya sebagai alat politik 

memperjuangkan kepentingan pribadinya bisa diminimalisir. Idealnya 

Peraturan Desa jangan dijadikan alat politik bagi penguasa untuk 

kepentingan pribadinya, tetapi Peraturan Desa adalah merupakan 

instrument untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Desa. 

Peraturan Desa yang berorientasi pada kepentingan rakyat, 

penyusunannya hendaklah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip 

partisipasi dan demokrasi. 

Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut tentang 

Peraturan Daerah mengenai pengaturan mengenai Desa yang 

menurut jenisnya antara lain terdiri dari:96 

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 

2. Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa; 

3. Penetapan Pusat-Pusat Pertumbuhan dan Pengembangan Desa; 

4. Penetapan Sebutan untuk Desa, Kepala Desa, perangkat Desa, 

Badan Perwakilan Desa; 

5. Penetapan keberadaan lembaga adat dan lembaga 

kemasyarakatan di Desa; 

6. Penetapan susunan organisasi pemerintahan Desa; 

7. Pembentukan pemilihan pencalonan dan pemilihan anggota Badan 

Perwakilan Desa; 

8. Penetapan yang berhak menggunakan hak pilih dalam pemilihan 

anggota Badan Perwakilan Desa; 
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9. Penentuan tanda gambar calon, pelaksanaan kampanye dan cara 

pemilihan anggota Badan Perwakilan Desa; 

10. Penetapan besarnya anggota Badan Perwakilan Desa; 

11. Pembentukan panitia pencalonan dan pemilihan perangkat Desa; 

12. Penetapan yang berhak menggunakan hak pilih dalam pemilihan 

perangkat Desa; 

13. Penentuan tanda gambar calon, pelaksanaan kampanye, cara 

pemilihan dan biaya pelaksanaan pemilihan perangkat Desa; 

14. Penetapan jumlah perangkat Desa; 

15. Pembentukan susunan panitia pencalonan dan pemilihan Kepala 

Desa; 

16. Penetapan yang berhak menggunakan hak pilih dalam Pemilihan 

Kepala Desa; 

17. Penentuan tanda gambar calon, pelaksanaan kampanye, cara 

pemilihan dan biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; 

18. Jenis dan besarnya penghasilan, tunjangan dan penghasilan 

tambahan Kepala Desa dan perangkat Desa; 

19. Pemberian penghargaan kepada mantan Kepala Desa dan 

perangkat Desa; 

20. Penetapan pengelolaan dan pengaturan pelimpahan/pengalihan 

fungsi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan Desa; 

21. Ketentuan jenis-jenis pungutan Desa; 

22. Pendirian Badan Usaha Milik Desa; 

23. Pendirian Badan Kerja Sama Desa; 

24. Penetapan Rencana Umum Pembangunan Desa; 

25. Aturan-aturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah mengenai 

Pemerintah Desa; dan 

26. Peraturan Desa lainnya sesuai dengan masalah yang berkembang 

di Desa. 

 

Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Pemerintah Desa dan 

Badan Perwakilan Desa. Naskah Rancangan Peraturan Desa 

disampaikan kepada para anggota Badan Perwakilan Desa selambat-
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lambatnya 3 (tiga) hari atau tiga kali 24 jam sebelum Rapat Badan 

Perwakilan Desa melaksanakan untuk menetapkan Peraturan Desa. 

Dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa, Pemerintah Desa 

dan/atau Badan Perwakilan Desa dapat menghadirkan lembaga 

kemasyarakatan di Desa atau pihak-pihak terkait untuk memberikan 

masukan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan materi Peraturan 

Desa tersebut. Dalam rangka menetapkan Peraturan Desa, Badan 

Perwakilan Desa mengadakan rapat yang harus dihadiri oleh 

sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan 

Perwakilan Desa dan dianggap tidak sah apabila jumlah Badan 

Perwakilan Desa yang hadir kurang dari ketentuan tersebut. 

Apabila rapat Badan Perwakilan Desa dinyatakan tidak sah, 

Kepala Desa dan Pimpinan Badan Perwakilan Desa menentukan waktu 

untuk mengadakan rapat berikutnya. Rapat Badan Perwakilan Desa 

dalam penetapan Peraturan Desa dapat dihadiri oleh lembaga 

kemasyarakatan dan pihak-pihak terkait sebagai peninjau. 

Pengambilan keputusan dalam penetapan Peraturan Desa 

dilaksanakan melalui musyawarah dan mufakat. Apabila dalam 
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musyawarah mufakat tidak mendapatkan kesepakatan yang bulat, 

dapat diambil secara voting berdasarkan suara terbanyak. 

Persetujuan pengesahan terhadap Rancangan Peraturan Desa 

menjadi Peraturan Desa dituangkan dalam Berita Acara Rapat 

Badan Perwakilan Desa. Peraturan Desa yang telah mendapatkan 

persetujuan Badan Perwakilan Desa ditetapkan dan ditandatangani 

Kepala Desa dan Ketua Badan Perwakilan Desa. Peraturan Desa yang 

telah ditetapkan tidak lagi memerlukan pengesahan dari Bupati, 

tetapi wajib melaporkan kembali kepada Bupati. 

Bentuk dan susunan peraturan desa terdiri dari:97 

1. Judul 

a. Judul Peraturan Desa memuat keterangan mengenai jenis 

nomor, tahun pengundangan atau penetapan dan nama 

Peraturan Desa. 

b. Nama Peraturan Desa dibuat secara singkat dan 

mencerminkan isi Peraturan Desa. 

c. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital (besar) yang 

diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca. 

2. Pembukaan 

a. Jabatan pembentukan Peraturan Desa. 

b. Konsiderans yang diawali dengan kata menimbang dan 

berisikan uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang 

menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Desa. 

Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-

tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang 

merupakan satu kesatuan pengertian. 
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d. Dasar hukum. 

e. Memutuskan. 

f. Menetapkan. 

g. Nama Peraturan Desa. 

3. Batang Tubuh 

a. Memuat pasal yang berisikan ketentuan umum. 

b. Memuat pasal-pasal yang berisikan materi Peraturan Desa. 

4. Penutup atau bagian akhir Peraturan Desa terdiri dari: 

a. Nama tempat ditetapkan; 

b. Tanggal, bulan dan tahun ditetapkan; 

c. Nama jabatan. 

5. Penjelasan 

a. Uraian singkat mengenai latar belakang perlunya penetapan 

Peraturan Desa. 

b. Uraian pasal demi pasal. 

6. Lampiran. 

Format pembuatan Peraturan Desa tetap mengacu pada ketentuan 

yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten tentang 

Peraturan Desa. Dengan demikian, kerangka pembuatan bentuk 

dan susunan, serta tata naskah dalam pembuatan Peraturan Desa 

berlaku secara umum, seragam dan dapat dipahami secara 

holistik. 

 

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, yang disebut 

dengan urusan pemerintahan desa adalah urusan yang menjadi tanggung 

jawab atau tugas Pemerintah Desa. Urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan desa, yaitu:
98
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a. Urusan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa. 

b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota 

yang diserahkan pengaturannya kepada Desa. 

c. Tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, 

dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota. 

d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-

perundangan diserahkan pada desa. 

Pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan, dalam hal ini 

Peraturan Desa, merupakan sebuah proses yang harus disadari dengan kualitas 

konsisten dari rangkaian yang berulang-ulang, seragam, dan dapat diketahui 

karena keteraturannya. Perencanaan merupakan langkah awal dalam upaya 

mencapai suatu tujuan, demikian halnya dengan pembentukan Peraturan Desa. 

Pihak yang berwenang untuk membentuk peraturan adalah pihak yang sedang 

berkuasa, dalam arti pemerintah, kemudian disahkan oleh lembaga yang 

berwenang sebagai presentasi perwakilan rakyat. 

Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa 

dengan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam 

membuat suatu rancangan Peraturan Desa, Kepala Desa dibantu oleh 

perangkat desa dan memperoleh masukan dari berbagai elemen masyarakat 

tentang hal-hal yang perlu diatur. Setelah mendapat berbagai masukan dari 

masyarakat, Kepala Desa menyusun draft Peraturan Desa dan diserahkan 

kepada Badan Permusyawaratan Desa yang akan melaksanakan rapat guna 

membahas draft tersebut. Badan Permusyawaratan Desa yang terbentuk dari 
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berbagai perwakilan elemen masyarakat tersebut tidak langsung menerima 

draft yang diajukan oleh Kepala Desa, tetapi dibahas dengan alur 

musyawarah, sehingga Peraturan Desa yang ditetapkan sesuai dengan 

kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya. 

Peraturan Desa yang ditetapkan oleh BPD memuat tentang (a) 

peraturan yang bersifat mengatur, (b) segala sesuatu yang menyangkut 

kepentingan masyarakat desa, (c) segala sesuatu yang menimbulkan beban 

bagi keuangan desa. Draft Peraturan Desa tersebut diajukan pada BPD untuk 

pengambilan keputusan dengan berdasarkan masukan dari masyarakat dan 

merupakan tanggung jawab BPD. 

Pengujian suatu norma hukum sering disebut dengan istilah judicial 

review, padahal istilah judicial review memiliki pengertian yang lebih luas 

daripada hak menguji atau yang dikenal dengan istilah toetsingrechts. Hak 

untuk menguji sebuah norma hukum adalah hak bagi hakim untuk menguji 

suatu peraturan perundang-undangan. Hak menguji ini dapat berupa hak untuk 

menguji secara formil yaitu yang terkait dengan proses, dan prosedural 

peraturan perundang-undangan, sedangkan hak untuk menguji secara materiil 

adalah hak pada hakim untuk melakukan pengujian terhadap suatu peraturan 

perundang-undangan terkait dengan substansi atau materi peraturan 

perundang-undangan. 

Dalam mekanisme pengujian dikenal dua macam cara, yaitu pengujian 

secara formil dan pengujian secara materiil. Pengujian secara formil adalah 

wewenang pada lembaga yang ditunjuk atau yang diserahi wewenang untuk 
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menilai apakah suatu bentuk peraturan perundang-undangan telah disusun atau 

dibentuk dengan cara-cara yang telah ditentukan atau diatur dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses pengujian secara formil, 

yang diuji adalah tata cara atau prosedur pembentukan suatu peraturan 

perundang-undangan. Pengujian ini dapat dilakukan terhadap semua peraturan 

perundang-undangan mulai dari Undang-Undang terhadap Undang-Undang 

Dasar Republik Indonesia tahun 1945 hingga tingkatan yang terendah, yaitu 

Peraturan Daerah.
99

 

Pengujian peraturan perundang-undangan secara materiil adalah 

wewenang untuk menyelidiki dan menilai apakah suatu bentuk peraturan 

perundang-undangan, isinya sesuai ataukah bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu 

kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Pengujian 

secara materiil dapat dilakukan pada semua tingkatan peraturan perundang-

undangan. Pengujian secara materiil berkenaan dengan isi suatu peraturan 

perundang-undangan dan hubungannya dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi derajatnya. 

Ada tiga macam norma yang dapat dilakukan pengujian yang dikenal 

dengan istilah norm control mechanism. Ketiga norma tersebut adalah (a) 

keputusan normatif yang berisi dan bersifat pengaturan (regeling), (b) 

ketetapan yang bersifat administratif (beschikking), dan (c) keputusan 

normatif yang berisi dan bersifat penghakiman (judgement) yang lazim 
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disebut vonis.
100

 Ketiga norma tersebut dapat dilakukan pengujian baik secara 

mekanisme peradilan maupun mekanisme non peradilan. Peraturan 

perundang-undangan yang bisa dilakukan pengujian adalah dari tingkat 

Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar hingga tingkatan yang 

paling rendah, yaitu Peraturan Desa, sesuai dengan yang tercantum dalam 

Undang-Undang No. 10 Th. 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan. Hampir semua negara memberikan kewenangan pada hakim untuk 

melakukan pengujian peraturan perundang-undangan secara formil, namun 

tidak semua negara memberikan kewenangan pada hakim untuk melakukan 

pengujian secara materiil.
101

 

Negara Republik Indonesia menganut sistem pengujian sebatas 

materiil pada peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang 

Dasar. Kewenangan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang 

Dasar merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24 C 

ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

sedangkan pengujian peraturan perundangundangan di bawah Undang-

Undang terhadap Undang-Undang merupakan kewenangan Mahkamah Agung 

berdasarakan Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Hak uji materiil yang dilakukan oleh Mahkamah 

Agung hanya boleh dilakukan terhadap Peraturan Pemerintah, Peraturan 

Presiden, dan Peraturan Daerah ke bawah (termasuk Peraturan Desa) dan tidak 
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dapat diadakan terhadap Undang-Undang dan juga tidak terhadap Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU)50, hal ini diperkuat oleh 

Pasal 7 Undang-Undang No. 10 Th. 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang adalah setingkat dengan Undang-Undang dan 

materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sama dengan 

materi muatan Undang-Undang. 

 


