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ABSTRAK 

Studi ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan 

Desa dalam pembentukan Peraturan Desa  Tahun 2015 dan  Tahun 2016 

di Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi 

D. I. Yogyakarata. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: bagaimakah 

peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan 

Desa Periode Tahun 2015 dan Periode Tahun 2016 di Desa Sambirejo, 

Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi D. I. Yogyakarta?: 

dan apa yang menjadi kendala bagi Badan Permusyawaratan Desa dalam 

melaksanakan perannya tersebut?, jenis penelitian ini adalah penelitian 

hukum normatif. Data penelitian diperoleh dengan cara studi literatur 

dan studi perundang-undangan, sumber data lapangan diperoleh dengan 

wawancara kepada Pemerintah Desa Sambirejo yang diwakili oleh 

Sekretaris Desa, dan Wawancara kepada Badan Permusyawaratan Desa 

yang diwakili oleh Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Badan 

Permusyawaratan Desa. dari hasil penelitian menunjukkan bahwa peran 

badan permusyawaratan desa sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, serta pembentukan peraturan desa di Desa 

Sambirejo diselenggarakan dengan demokratis, dalam setiap tahunnya 

pemerintah desa Sambirejo mengesahkan Peraturan Desa paling sedikit 4 

(empat) Peraturan Desa dan paling banyak 6 (enam) Peraturan Desa, 

kendala bagi Badan Permusyawaratan Desa antara lain adalah: sumber 

daya manusia yang minim, pemahaman tentang Teknik Pembentukan 

Peraturan Desa yang Kurang, serta evaluasi dan koreksi terhadap 

rancangan peraturan desa yang juga kurang. 

Kata kunci: Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, Peraturan 

Desa, pembentukan peraturan desa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Desa merupakan pemerintahan yang otonom dari sekian banyak 

pemerintahan otonom yang berada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa, menjadi perlu adanya 

suatu badan atau lembaga yang mempunyai peran dan fungsi untuk menunjang 

pembangunan desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan salah satu 

perangkat pemerintahan desa yang mempunyai tugas dan fungsi tertentu untuk 

mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan desa. 

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui 

penyediaan dan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, 

pengembangan potesi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan 

lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa memiliki 2 (dua) pendekatan, yaitu “Desa membangun” dan 

“membangun Desa” yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa.1 

Desa memiliki hak asal-usul untuk mengurus rumah tangganya sendiri 

dalam penyelenggaraan pemerintahannya, hal itu diakui jauh sebelum Undnag-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan, bahkan sebelum Indonesia 

1 Ni’matul Huda. Hukum Pemerintahan Desa, Setara Press, Malang, 2015 hlm. 239. 
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menjadi sebuah negara desa sudah memiliki kedaulatan dan otonomi dalam 

menyelenggarakan pemerintahannya. Penyelenggaraan pemerintahan desa seperti 

tersurat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam 

pelaksaannya menunjukkan kesesuaian kehendak antara para pendiri bangsa 

dengan kesejahteraan Indonesia tampak nyata, yaitu pembangunan Negara 

Republik Indonesia dimulai dari desa dengan Pemerintahan Desa. 

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara 

Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaanya, Penjelasan 

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 

1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “dalam teritori Negara Indonesia 

terdapat lebih kurang 250 “Zelfbestuurende landschappen” dan 

“Volksgemeenschappen”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, 

dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai 

susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat 

istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah 

istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu 

akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu 

keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan 

hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.2 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bukan hanya 

memberikan kewenangan kepada desa, tetapi juga memberikan Dana Desa dalam 

rangka mewujudkan pembangunan yang pada akhirnya mensejahterakan 

2 Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 
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masyarakat desa, dalam hal penyelenggaraan pembangunan tersebut menjadi 

mutlak perlu adanya pemerintahan desa yang profesional dan memiliki visi misi 

yang cemerlang untuk mewujudkan itu. 

Pemerintahan Desa terdiri atas Kepala Desa, Badan Permusyawaratan 

Desa dan Perangkat Desa adalah lembaga yang bertanggung jawab terhadap 

masyarakat desa, dalam pelaksanaan pembangunan desa didasarkan pada suatu 

Peraturan Desa yang dibahas dan disepakati antara Kepala Desa dan Badan 

permusyawaratan Desa, hal itu sesuai dengan asas negara hukum, yaitu setiap 

kebijakan harus berlandaskan hukum, dalam hal ini peraturan desa merupakan 

kebijakan berupa norma hukum yang dibuat oleh Kepala Desa dan disepakati oleh 

Badan Permusyawaratan Kepala Desa yang merupakan wakil masyarakat Desa.  

Peraturan Desa merupakan Norma Hukum karena dibuat berdasarkan pada 

kewenangan yang ada pada kepala desa dan disepakati masyarakat desa melalui 

wakilnya yakni Badan Permusyawaratan desa. Konsep Peraturan Desa yang dapat 

ditemui dalam Ketentuan Umum ayat (7) menjelaskan pengertian Peraturan Desa 

yaitu “Peraturan Desa adalah peraturan peundang-undangan yang ditetapkan oleh 

Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan 

Desa”. 

Peraturan Desa termasuk sebagai jenis Peraturan Perundang-Undangan 

sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pasal 8 ayat (1) “ Jenis Peraturan 

Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 
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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 pemerintah Undang-Undang, 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”3   

  Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 

mendefenisikan Desa sebagai berikut: 

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui 
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Hal tersebut menjelaskan bahwa Desa mempunya wewenang 
untuk mengurus sendiri pemerintahannya. Dan mementingkan masyarakat 
setempat yang berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan hak 
tradisional yang diakui dan di hormati. 

Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan 

pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bersama BPD. 

Lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa 

adalah Badan Permuyawaratan Desa. 

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 

lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil 

3 Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan.  
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penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara 

demokratis. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: a) membahas dan 

menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa; b) menampung 

dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c) melakukan pengawasan kinerja 

Kepala Desa.4  

Maju dan berkembangnya suatu Desa sangat bergantung pada kualitas 

daripada pemerintahan Desa, baik itu kepala Desa, perangkat Desa, dan juga 

Badan Permusyawaratn Desa. Yang menjadi perhatian adalah bahwa pengaturan 

tentang persyaratan untuk menjadi kepala Desa, perangkat Desa, dan juga badan 

permusyawaratan Desa terdapat pembedaan, tidak diketahui pasti alasan mengapa 

pembuat Undang-Undang merumuskan demikian. Adapun perbedaan tersebut 

dapat ditemukan pada pasal 33 huruf d, pasal 50 huruf a, dan pasal 57 huruf d 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

Pasal 33 yang menjelaskan persyaratan untuk menjadi kepala desa antara 
lain: 

a. Warga negara Republik Indonesia; 
b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasial, melaksanakan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika; 

d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah pertama atau sederajat; 
e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar; 
f. Bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa; 
g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat 

paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; 
h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; 
i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak 

4 Ni’matul Huda, Op. Cit, hlm. 215. 
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pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) 
tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani 
pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada 
public bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan pelaku 
kejahatan berulang-ulang; 

j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 

k. Berbadan sehat; 
l. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; 

dan 
m. Syarat lain yang diatur dalam peraturan daerah. 

Pasal 50 ayat 1 yang menegaskan persyaratan menjadi perangkat desa adalah: 

(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 diangkat dari 

warga Desa yang memenuhi persyaratan: 

a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang 
sederajat; 

b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) 
tahun; 

c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling 
kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan 

d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

Pasal 57 yang menjelaskan persyaratan menjadi anggota Badan 
Persmusyawaratan Desa adalah: 

Persyaratan calon anggota Badan Permuyawatan Desa adalah: 

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasial, melaksanakan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika; 

c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah 
menikah; 

d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau 
sederajat 

e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa; 
f. Bersedia dicalonkan menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa; 

dan 
g. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis. 
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Atas dasar penjelasan di atas, penyusun merasa perlu untuk dilakukan 

penelitian tentang peran Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan 

menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa Sambirejo Kecamatan 

Prambanan, Kabupaten Sleman. Penulisan ini akan menitikberatkan pada: 1) 

Bagaimanakah Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan 

peraturan desa. 2) Apakah yang menjadi kendala bagi Badan Pemrusyawaratan 

Desa dalam melaksanakan perannya tersebut? 

Hal tersebut yang menjadi latar belakang penulis dalam melakukan 

penelitian tentang “PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA TAHUN ANGGARAN 

2015 DAN TAHUN ANGGARAN 2016 DI DESA SAMBIREJO, 

KECAMATAN PRAMBANAN, KABUPATEN SLEMAN” 

B. Rumusan Masalah 

Dari Latar Belakang Masalah di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan 

peraturan desa di Desa Sambirejo Kecamtan Prambanan Kabupaten 

Sleman 

2. Apakah yang menjadi kendala bagi Badan Permusyawaratan Desa dalam 

melaksanakan perannya tersebut? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa dalam 

pembentukan peraturan desa tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 

2016 di Desa Sambirejo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman 

2. Untuk mengetahui kendala yang dirasakan Badan Permusyawaratan Desa 

dalam melaksanakan pembentukan peraturan desa. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang berkaitan 

dengan peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sambirejo Kecamatan 

Prambanan Kabupaten Sleman dalam hal pembentukan peraturan desa pada desa 

sambirejo dalam tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2016. 

2. Secara Praktis 

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis, 

dapat dijadikan referensi khazanah keilmuan yang berguna bagi penelitian yang 

sama pada waktu yang akan datang. 
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E. Tinjauan Pustaka 

1. Demokrasi 

Kedaulatan (sovereignity) merupakan konsep yang bisa dijadikan objek 

dalam filsafat politik dan hukum kenegaraan. Di dalamnya terkandung konsepsi 

yang berkaitan dengan ide kekuasaan tertinggi yang dikaitkan dengan negara 

(state). Dari segi Bahasa, perkataan ‘kedaulatan’ itu sendiri dalam Bahasa 

Indonesia sebenarnya berasal dari Bahasa Arab, yaitu dari kata ‘daulat’ dan 

‘daulatan’5 yang dalam makna klasiknya berarti pengertian “peralihan, dan 

peredaran kekuasaan”6 

Ajaran kedaulatan rakyat, pada pokoknya terkait dengan konsep yang 

dikenal sebagai demokrasi. Demokrasi berasal dari perkataan ‘demos’ yang berarti 

rakyat dan ‘kratien’ atau ’cratie’ yang berarti kekuasaan. Dengan demikian 

demokrasi berarti kekuasaan rakyat, yaitu sebagai suatu konsep tentang 

pemerintahan oleh rakyat atau ‘rule by the people’.7 

Cakupan pengertian yang sering dipopulerkan sehubungan dengan konsep 

demokrasi itu mencakup dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bahkan saya 

sering menambahkan satu prinsip lagi yaitu prinsip bersama rakyat. Jadi, 

demokrasi itu tidak lain adalah prinsip dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan 

bersama rakyat. Itulah demokrasi atau kedaulatan rakyat, yaitu suatu ajaran yang 

5 Al-Quran (QS) 3:140 (Ali Imran) menyatakan (terjemahannya): “kalaupun kamu 
terkena luka, musuhmu juga terkena luka saperti yang menimpa kamu, itulah hari- hari yang Kami 
“Gilirkan” di antara manusia…” Lihat juga: Jimly Asshiddique, Konstitusi dan 
Konstitusionalisme, hlm. 92. 

6 Ibid.  
7 Jimly Asshiddique, Gagasan Kedaulatan Rakyat: Demokrasi Versus Ekokrasi, hlm. 6. 
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memandang kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, berasal dari rakyat, untuk 

kepentingan rakyat, dan diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat pula.8 

Pemilik keuasaan tertinggi yang sesungguhnya dalam negara Indonesia 

adalah rakyat. Kekuasaan itu harus disadari berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan 

untuk rakyat. Bahkan kekuasaan hendaklah diselenggarakan bersama-sama 

dengan rakyat. Dalam sistem konstistusional berdasarkan Undang-Undang Dasar, 

pelaksanaan kedaulatan rakyat disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur 

konstistusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi (constitutional 

democrazy).9 

Demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Rakyat secara bersama sama 

memerintah diri mereka sendiri, dengan memilih bagian dari antara mereka 

menjadi penyelenggara negara, dengan tugas melayani seluruh rakyat sesuai 

dengan kehendak rakyat. Pengaturan seperti ini adalah konsekuensi dari 

pengakuan bahwa manusia setara, sehingga tidak satu orang pun boleh menjadi 

pemerintah tanpa persetujuan rakyat. Kesetaraan manusia berakibat pengaturan 

hubungan antar manusia ditetapkan bersama-sama dalam bentuk peraturan 

perundang-undangan, dan diberlakukan secara sama terhadap semua manusia.10 

2. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

Negara hukum adalah suatu negara yang di dalam wilayahnya terdapat 

alat-alat kelengkapan negara, khususnya alat-alat kelengkapan dari pemerintah 

dalam tindakan-tindakannya terhadap warganegara dan dalam hubungannya tidak 

8 Ibid.   
9 Jimly Asshiddique, Konstitusi dan Konstitusionalisme, Jakarta: Konstitusi Press, 2005,. 

hlm. 56. 
10 Merphin Panjaitan, Logika Demokrasi, Jakarta: Permata Aksara, 2013, Hlm. 1. 
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boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan 

hukum yang berlaku, dan semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus 

tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku. 

Sehubungan dengan pernyataan tersebut, maka hukum merupakan 

himpunan peraturan yang mengatur tatanan kehidupan, baik berbangsa maupun 

bernegara, yang dihasilkan melalui kesepakatan dari wakil-wakil rakyat yang ada 

di lembaga legislatif. Produk hukum tersebut dikeluarkan secara demokratis 

melalui lembaga yang terhormat, namun muatannya tidak dapat dilepaskan dari 

kekuatan politik yang ada di dalamnya. 

Suatu negara yang menganut sistem demokrasi, maka segala sesuatunya 

harus dirumuskan secara demokrasi, yaitu dengan melihat kehendak dan aspirasi 

dari masyarakat luas sehingga produk yang dihasilkan itu sesuai dengan keinginan 

hati nurani rakyat. Tetapi apabila sebaliknya maka terlihat bahwa produk hukum 

yang dikeluarkan tersebut dapat membuat masyarakat menjadi resah dan 

cenderung tidak mematuhi ketentuan hukum itu.11 

Beberapa defenisi peraturan perundang-undangan baik menurut para ahli 

maupun menurut rumusan yang disebutkan dalam beberapa peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Hamid S. Attamimi mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan 

(wettelijkeregels) secara harfiah dapat diartikan peraturan yang berkaitan dengan 

11 Firdaus, Politik Hukum di Indonesia (Kajian Dari Sudut Pandang Negara Hukum), 
Jurnal Hukum Islam, Volume 12 Nomor 10 Tahun 2006. 
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undang-undang sendiri maupun peraturan lebih rendah yang merupakan atribusian 

atau delegasian undang-undang.12 

Sedangkan menurut Bagir Manan, peraturan perundang-undangan adalah 

hukum positif tertulis yang dibuat, ditetapkan, atau dibentuk pejabat atau 

lingkungan jabatan yang berwenang menurut atau berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan tertentu dalam bentuk tertulis yang berisi aturan 

tingkah laku yang berlaku atau mengikat (secara) umum.13  

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa pembuatan hukum yang dilakukan 

secara sengaja oleh badan yang berwenang untuk itu merupakan sumber yang 

bersifat hukum yang paling utama. Kegiatan dari badan tersebut disebut sebagai 

kegiatan perundang-undangan yang menghasilkan substansi yang tidak diragukan 

lagi kesalahannya, yang ipso jure. Tindakan yang dapat digolongkan ke dalam 

kategori perundang-undangan ini cukup bermacam-macam, baik yang berupa 

penambahan terhadap peraturan-peraturan yang sudah ada, maupun yang 

merubahnya. Hukum yang dihasilkan oleh proses seperti itu disebut sebagai 

hukum yang diundangkan (enacted law, statute law) berhadapan dengan hukum 

yang tidak diundangkan (unenacted law, common law). Orang Romawi 

menyebutnya jus scriptum dan jus nonscriptum.14 

Menurut Burkhardt Krems, ilmu pengetahuan perundang-undangan 

(Gezetzgebungswissensxhaft) merupakan ilmu yang interdisipliner yang 

12 A. Hamid S Attamimi, Perbedaan antara Peraturan Perundang-undangan dan 
Peraturan Kebijakan, Pidato Dies Natalis PTIK ke-46, Jakarta 17 Juni 1992, hlm. 3. 

13 Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik), Penerbit FH UII Press, 
Yogyakarta, 2004, halaman 14. Lihat juga dalam Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-
undangan Indonesia, Ind-Hill, Jakarta 1992 hlm. 3. 

14 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 113. 
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berhubungan dengan ilmu politik dan sosiologi yang secara garis besar dapat 

dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu: 

1. Teori Perundang-undangan (Gezetgebungtheorie), yang berorientasi 

pada mencari kejelasan dan kejernihan makna dan pengertian-

pengertian, dan bersifat kognitif; 

2. Ilmu Perundang-undangan (Gezetzgebungslehre), yaitu berorientasi 

pada malakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan 

perundang-undangan, dan bersifat normatif.15 

Menurut Jeremy Bentham, legislasi atau pembentukan peraturan 

perundang-undangan harus memperhatikan prinsip-prinsip, antara lain prinsip-

prinsip yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham adalah prinsip manfaat. 

Kebaikan publik hendaknya menjadi tujuan legislator; manfaat umum menjadi 

landasan penalarannya. Mengetahui kebaikan sejati masyarakat adalah hal yang 

membentuk ilmu legislasi; ilmu tersebut tercapai dengan menemukan cara untuk 

merealisasikan kebaikan tersebut.16 

Agar prinsip ini berfungsi seperti seharusnya, artinya agar prinsip ini dapat 

menjadi landasan bagi suatu sistem penalaran, diperlukan tiga syarat:17 

1. Meletakkan gagasan-gagasan yang jelas dan tepat pada kata manfaat, 
secara sama persis dengan semua orang yang menggunakannya. 

2. Megakkan kesatuan dan kedaulatan prinsip ini, dengan secara tegas 
membedakannya dengan segala kesatuan dan kedaulatan lain. Prinsip 
ini tidak bisa diterima secara umum tetapi harus diterima tanpa 
kecuali. 

15 Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan, Dasar-dasar dan 
Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm. 2. 

16 Jeremy Bentham, Teori Perundang-undangan: Prinsip-Prinsip, Hukum Perdata dan 
Hukum Pidana, Nusamedia, Bandung, 2010, hlm. 25. 

17 Ibid. 
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3. Menemukan proses aritmetika moral yang dapat digunakan untuk 
mencapai hasil-hasil yang seragam. 
 

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan 

pada asas-asas tertentu yang pada awalnya berkembang dari asas-asas 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik (beginselen van behoorlijk bestuur). 

Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dimaksud adalah:18 

1. Asas tidak menyalahgunakan kekuasaan (detournement de 
pouvoir); 

2. Asas tidak bertindak sewenang-wenang (kennelijke 
onredelijkheid/willekuer); 

3. Asas perlakuan yang sama (gelijkheidsbeginsel); 
4. Asas kepastian hukum (rechszekerheid); 
5. Asas memenuhi harapan yang ditimbulkan (gewekte verwachtingen 

honoreren); 
6. Asas perlakuan yang jujur (fair play); 
7. Asas kecermatan (zorgvuldigheid); 
8. Asas keharusan adanya motivasi dalam tindakan (motivering). 

 
Kehendak masyarakat untuk mengarahkan tingkah laku anggota 

masyarakat itu dilakukan dengan membuat pilihan antara tingkah laku yang 

disetujui dan ditolak. Tingkah laku yang disetujui dan yang tidak itulah yang 

kemudian merupakan norma dalam masyarakat itu. Oleh karena itu, norma hukum 

itu merupakan persyaratan dari penilaian-penilaian. Karena norma-norma 

penilaian itu oleh hukum diwujudkan dalam petunjuk tingkah laku. Atas dasar ini 

maka norma hukum itu bisa disebut sebagai “petunjuk tingkah laku”19 

Dalam tata urutan norma hukum, menurut Stufentheorie yang 

dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam bukunya General Theory of Law and State 

(1945) bahwa hukum mengatur pembentukannya sendiri karena norma hukum 

18 A. Rosyid Al Atok, Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Setara 
Press, Malang, 2015, hlm. 25. 

19 Soiman, pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, UII PRESS, 
Yogyakarta, 2010, hlm. 24. 
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yang satu menentukan cara untuk membuat norma hukum lainnya, dan sampai 

derajat tertentu juga membuat norma lainnya tersebut.20 

Berbicara mengenai pembentukan perundang-undangan, sudah menjadi 

barang tentu membicarakan juga mengenai norma hukum, norma hukum tidak 

bisa dipisahkan dari pembentukan perundang-undangan karena salah satu syarat 

dalam undnag-undang tersebut adanya norma supaya efektifitas daripada undang-

undang yang akan dan sudah dibentuk tersebut mempunyai kekuatan untuk 

diberlakukan. 

Di dalam kehidupan masyarakat, terdapat banyak sekali sistem norma, 

hans kelsen membaginya dengan norma static dan norma dinamik, dalam hal ini, 

aturan hukum termasuk dalam sistem norma yang dinamik. 

Hans kelsen mengatakan bahwa hukum termasuk dalam sistem norma 

yang dinamik (nomodynamic) karena hukum itu selalu dibentuk dan dihapus oleh 

lembaga-lembaga atau otoritas- otoritas yang berwenang membentuknya, 

sehingga dalam hal ini tidak kita lihat dari segi isi norma tersebut, tapi dari segi 

berlakunya dan pembentukannya. Hukum itu adalah sah (valid) apabila dibuat 

oleh lembaga atau otoritas yang berwenang membentuknya berdasarkan norma 

yang lebih tinggi sehingga dalam hal ini norma yang lebih rendah (inferior) dapat 

dibentuk oleh norma yang lebih tinggi (superior), dan hukum itu berjenjang-

jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu hierarki.21 

 

 

20 A. Rosyid Al Atok, Op. Cit, hlm. 14. 
21 Maria Farida Indrati soeprapto, Op. Cit, hlm. 9. 
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3. Pemerintahan Desa 

Pada saat sebelum Belanda masuk ke wilayah Nusantara, sesungguhnya 

desa-desa atau kampung-kampung sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat 

itu telah ada. Desa-desa dimaksud telah mempunyai struktur pemerintahan yang 

efisien dan efektif untuk jalannya roda pemerintahan, meskipun masih dalam 

bentuk yang sederhana. Hubungan pemerintah (yang memerintah) desa dengan 

yang diperintah (masyarakat atau penduduk) sangat harmonis, sekalipun masih 

terkungkung pada sikap ataupun sifat feodalisme, hubungan kawula gusti melalui 

hubungan patron-klien.22 

Timbulnya berbagai pedesaan zaman dahulu di Tanah Air kita didahului 

dengan timbulnya persekutuan-persekutuan hukum yang didasari oleh hubungan 

kekeluargaan yang kuat di antara sesama penduduk dan masing-masing daerah.23 

Dari hubungan-hubungan kekeluargaaan tersebut, lama lama membentuk 

suatu kesatuan masyarakat hukum yang disebut desa atau dengan nama lain dan 

mempunyai keberagaman dan karakteristik yang berbeda-beda pula. 

Keberagaman karekteristik dan jenis desa, atau yang disebut dengan nama 

lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (founding fathers) ini 

untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari 

bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara 

Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhapad 

22 Ateng syafrudin dan Suprin Na’a, Republik Desa, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 92. 
23 Kartasapoetra Dkk, Desa dan Daerah Dengan Tata Pemerintahannya, Bina Aksara, 

Jakarta, 1986, hlm. 1. 
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keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat 

beserta hak-hak tradisionalnya.24 

Dalam sejarah pengaturan desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan 

tentang desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok 

Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-

Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang 

Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 

tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya 

Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa 

pengertian Pemerintahan Desa adalah “penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.25 Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai desa tersebut 

belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa yang 

hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) desa dan 

sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan. Selain itu, pelaksanaan pengaturan desa 

yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, 

terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, 

24 Ni’matul Huda, Op.Cit., hlm. 210. 
25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
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demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan 

pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antarwilayah, 

kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.26 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disusun dengan semangat 

penerapan amanat Konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai 

dengan ketentuan Pasal 18 B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan 

sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7). Walaupun demikian, kewenangan 

kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan.27 

Konstruksi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentng Desa adalah 

menggabungkan fungsi self-governing community dengan local self government, 

diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian 

dari wilayah desa, ditata sedemikian rupa menjadi desa dan desa adat. Desa dan 

desa adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan 

perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut 

pelestarian sosial desa adat. Pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang 

perdamaian adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat adat, 

serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli. 

 

 

 

26 Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.  
27 Ibid. 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. 

Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk 

menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. 

Penelitian ini juga dimaksudkan untuk menelaah dan/atau menganalisa semua 

norma-norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan dan isu hukum yang 

sedang diteliti, prosesnya adalah dengan mempelajari konsistensi atau kesesuaian 

antara norma-norma hukum dengan implementasi-implementasinya dengan 

batasan dari rumusan masalah dalam penelitian ini sehingga bisa menjadi suatu 

fokus penelitian yang diharapkan. 

penelitian normatif bertolak pada data primer, data primer adalah data 

yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui 

penelitian lapangan, sedangkan penelitian kepustakaan adalah penelitian yang 

dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan dan mempelajari peraturan 

perundang-undangan dan bahan hukum lain yang terkait dengan obyek penelitian. 

Selanjutnya dilakukan upaya pengelompokan dalam bahan-bahan hukum tersebut 

menjadi dua kelompok bahan hukum yaitu, bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder yang selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut: 

a) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang 

bersifat mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian. 
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b) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan 

hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang 

digunakan terdiri atas: Tesis, Skripsi, Jurnal, Buku-buku tentang 

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa. 

c) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang melengkapi bahan 

hukum primer dan sekunder. Misalnya, kamus, internet, ensiklopedia 

yang membahas tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam 

membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif normatif. Peniltian 

deskriptif yaitu penilitian yang bertujuan untuk menggambarkan tentang suatu hal 

di daerah tertentu dan pada saat tertentu, sedangkan normatif adalah penelitian 

dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

penelitian. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan perundang-undangan, dilakukan dengan menelaah semua perundang-

undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diteliti. 
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4. Sumber Penelitian 

a. Data Primer 

Data primer diperoleh dari penelitian di lapangan yang dilakukan penulis, 

untuk melengkapinya penulis menggunakan berkas peraturan desa di tempat mana 

penulis melakukan penelitian tersebut. 

b. Data sekunder 

Data sekunder diperoleh penulis dari penelitian kepustakaan yang berupa 

bahan-bahan hukum yang terdiri dari: 

1) Bahan Hukum Primer: 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan 

mengikat yang berkaitan dengan objek penelitian, antara lain: 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

c) Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik 

2) Bahan Hukum Sekunder: 

Bahan hukum sekunder adalah meliputi bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu: 

a) Buku-buku literature karangan ahli yang membahas tentang 

pemerintahan desa; 
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b) Buku-buku literature yang membahas mengenai hukum tata negara dan 

hukum administrasi negara; 

c) Makalah-makalah atau journal-journal yang mempunyai relevansi 

dengan penelitian pemerintahan desa. 

3) Bahan Hukum Tersier: 

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder yang bersumber pada kamus, 

inseklopedia, dan internet. 

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

a. Studi Kepustakaan 

Yaitu dengan dengan mengkaji dan menulusri serta menelaah peraturan 

perundang-undangan, literature, jurnal serta tulisan yang memiliki relevansi 

dengan materi penelitian. 

b. Wawancara 

Pengumpulan bahan hukum dengan metode wawancara yang diajukan 

kepada pejabat pemerintahan Desa dan tokoh masyarakat seperti: Kepala Desa, 

anggota Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat dan masyarakat 

setempat. Wawancara tersebut dimaksudkan untuk mengetahui Peran Badan 

Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan 

Desa.  
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6. Analisis Bahan Hukum 

Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deduktif, penggunaan metode deduktif ini berpangkal dari pengajuan premis 

mayor, menuju kepada premis minor. Metode deduktif ini juga disebut analisis 

dari sesuatu yang umum menuju kepada sesuatu yang khusus. Terhadap penelitian 

ini adalah memahami Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Membahas dan 

Menyepakati Rancangan Peraturan Desa. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini maka sistematika 

yang digunakan penulis adalah sebagai berikut: 

Pada Bab Pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode 

penelitian yang digunakan, dan sistematika pembahasan. 

Pada Bab Kedua, berisikan pembahasan mengenai tinjauan umum 

tenntang demokrasi, pembentukan peraturan perundang-undangan, pemerintahan 

desa dan badan permusyawaratan desa. 

Pada Bab Ketiga, pada bab ini berisikan pembahasan mengenai Peran 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa tahun 

anggaran 2015 dan tahun anggaran 2016 di Pemerintahan Desa Sambirejo 

Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman. 
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Pada Bab Keempat, bab ini adalah bab terkahir dari penelitian ini yang 

isinya terdiri dari kesimpulan serta saran yang berkaitan dengan peran Badan 

Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI, PEMBENTUKAN 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PEMERINTAHAN DESA 

DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Demokrasi 

Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang 

menggunakannya, sebab dengan demokrasi, hak masyarakat untuk menentukan 

sendiri jalannya organisasi negara dapat terjamin. Demokrasi sebagai dasar hidup 

bernegara memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir, rakyat 

memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, 

termasuk kebijakan negara, karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan 

rakyat. 

Bentuk demokrasi sebenarnya sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno, 

meskipun demikian dalam perkembangannya terdapat perbedaan-perbedaan 

dalam menafsirkan ide demokrasi tersebut, perbedaan yang ada terletak pada 

masalah penekanan terhadap unsur persamaan atau unsur kebebasan yang terdapat 

dalam demokrasi. Ada pendapat pakar yang mengedepankan unsur persamaan dan 

adapula pendapat pakar yang mengedepankan unsur kebebasan, misalnya saja 

Hans Kelsen yang berpendapat bahwa yang terpenting di dalam demokrasi adalah 

unsur kebebasan, karena menurutnya manusia sangat mengharapkan kebebasan 

guna meningkatkan taraf hidupnya. Dengan demikian, negara yang tidak 

25 
 



 
 

menjamin kebebasan terhadap warga negaranya meskipun kebebasan tersebut 

dijamin dalam hukum, maka negara tersebut bukanlah sebuah negara hukum. 

Pendapat pakar lainnya berpendapat bahwa yang utama dalam demokrasi adalah 

unsur persamaan, karena berasumsi bahwa yang terpenting bukanlah cara atau 

keputusan dari orang-orang yang banyak, tetapi yang terpenting adalah isi 

keputusan dari demokrasi itu adalah untuk kepentingan umum atau 

kemashlahatan. 

Memang harus diakui sampai sekarang istilah demokrasi itu sduah 

menjadi Bahasa umum yang menunjuk kepada pengertian system politik yang 

diidealkan dimana-mana. Padahal dulunya, pada zaman Yunani kuno, darimana 

istilah demokrasi itu pada awalnya berasal, istilah demokrasi itu mempunyai 

konotasi yang buruk. Demokrasi (demos + cratos atau demos + cratien) 

dibayangkan orang sebagai pemerintahan oleh semua orang yang merupakan 

kebalikan dari konsep pemerintahan oleh satu orang (outocracy).28 

Demokrasi merupakan prestasi historis, yang hendak merealisasikan 

gagasan kebebasan yang sama bagi segenap masyarakat dalam satu negara, 

menerapkan otonomi politik lewat keputusan mayoritas yang demokratis, dan 

memberi peluang partisipasi bagi semuanya dalam sebuah masyarakat yang 

berkonstitusi (negara).29 

Demokrasi merupakan bentuk suatu “produk” karena nama tersebut 

sebelumnya telah diartikan sebagai “sumber kekuasaan” dibandingkan sebagai 

28 Jimly Asshiddique, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Op. Cit. hlm. 140 
29 Friedrich Ebert Stiftung, Buku Bacaan Sosial Demokrasi I, hlm. 62 
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“suatu cara memerintah”. Kemudian sekitar abad ke- 19, ide demokrasi meliputi 

sistem perwakilan parlemen, hak-hak sipil dan politik lainnya seperti keinginan 

liberal, sehingga bentuk dominan demokrasi dewasa ini juga demokrasi liberal.30  

Dewasa ini konsep demokrasi sering diasumsikan sebagai konsep yang 

baik, karena merupakan sistem politik ideal dan ideologi yang menyiratkan arti 

kekuasaan politik atau pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, dari rakyat, dan 

untuk rakyat, warga masyarakat yang telah tekonsep sebagai warga negara. 

Sebagaimana telah disebutkan bahwa demokrasi adalah metoda dalam 

menjalankan organisasi yang besar seperti negara dengan pelakunya adalah 

masyarakat yang hidup dalam negara tersebut menimbulkan ide tentang 

kedaulatan rakyat, yang memiliki jargon sebagaimana disebutkan oleh Prof. Jimly 

Asshiddique31 “kekuasaan itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” yang 

berarti bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat 

negara itu sendiri. Kekuasaan itu pada hakikatnya berasal dari rakyat, dikelola 

oleh rakyat, dan untuk kepentingan seluruh rakyat itu sendiri. Bahkan negara yang 

baik diidealkan pula agar diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat dalam arti 

dengan melibatkan dalam arti yang seluas-luasnya.32 

Demikian juga dengan keberadaan pemerintahan desa, terdiri dari kepala 

desa, perangkat desa dan badan permusyawaratan desa yang mana menjalankan 

30 Francis Fukuyama, The End of History and The Last Man, publication. (Penguin, 1992) 
dalam Dadang Supardan, Sejarah dan Prospek Demokrasi, Universitas Pendidikan Indonesia 
Bandung: Sosio Didaktika, 2015 

31 Ibid. hlm. 141. 
32 Jimly Asshiddique, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta: Sinar 

Grafika, 2015, Hlm. 293 

27 
 

                                                 



 
 

roda pemerintahan secara demokratis, teknisnya, kepala desa membuat peraturan 

desa harus dibahas dan disepakati oleh badan permusyawaratan desa agar 

peraturan desa tersebut sah secara hukum untuk dilaksanakan. 

Badan permusyawaratan desa adalah lembaga yang mewakili masyarakat 

desa, karena anggotanya berasal dari keterwakilan wilayah dusun masing masing, 

ini menujukkan bahwa pemerintahan desa menggunakan prinsip kedaulatan rakyat 

dalam menjalankan roda pemerintahan, artinya tindakan pemerintah desa harus 

ada pembahasan dan kesepakatan dari masyarakat desa, yang diwakili oleh BPD 

sebagai mitra kerja pemerintah desa, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa, maka pemerintahan Desa lebih terjamin kea rah 

Demokrasi dan mempunyai kedaulatan untuk menjalankan penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa tersebut. 

B. Tinjauan Umum Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

Hukum dalam arti luas meliputi kesuluruhan aturan normatif yang 

mengatur dan menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara dengan didukung oleh sistem sanksi tertentu terhadap setiap 

penyimpangan terhadapnya. Bentuk-bentuk aturan normative seperti itu tumbuh 

sendiri dalam pergaulan hidup bermasyarakatdan bernegara ataupun sengaja 

dibuat menurut prosedur-prosedur yang ditentukan yang ditentukan dalam sistem 

organisasi kekuasaan dalam masyarakat yang bersangkutan.33 

33Ibid. Hlm. 1. 
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Menurut pendapat sadjipto Rahardjo, Hukum adalah norma yang 

mengajak masyarakat untuk mencapai cita-cita tertentu, tetapi tanpa mengabaikan 

dunia kenyataan dan oleh karenanya ia digolongkan ke dalam norma kultur, 

bagaimanapun juga, ia tetap memperlihatkan ciri-ciri dari suatu norma yang 

digolongkan ke dalam norma Susila yang menunjukkan apa yang seharusnya 

dilakukan, bukan apa yang pasti dilakukan.34 

Sedangkan pengertian norma menurut pendapat sadjipto rahardjo adalah 

sarana yang dipakai oleh masyarakatnya untuk menertibkan, menuntut dan 

mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat dalam hubungannya satu sama 

lain.35 

Dalam khazanah ilmu hukum, terdapat beberapa defenisi mengenai istilah 

“perundang-undangan” atau kata “peraturan perundang-undangan”, jika 

menggunakan Bahasa baku yang digunakan di dalam Uundang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011. Secara teoritis, terminologi perundang-undangan lazim disebut juga 

wetgeving, gesetgebung atau legislation.36 

Dalam sistem hukum modern, hukum tertulis semakin memegang peranan 

penting dalam kehidupan negara-negara modern sekarang ini, baik sebagai sarana 

untuk mengadakan perubahan perubahan maupun saran kontrol sosial. Perubahan-

perubahan dalam dan oleh hukum banyak disalurkan melalui peraturan 

34 Sadjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-8, 2014, 
Hlm. 27. 

35 Ibid. 
36 King faisal Sulaiman, Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya, 

Yogyakarta: Thafamedia, 2017, Hlm. 4 
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perundang-undangan yang memang salah satu ciri pada hukum modern adalah 

sifatnya yang tertulis.37 

Berkaitan dengan penelitian ini, maka Peraturan Desa adalah merupakan 

salah satu bentuk Peraturan perundang-undangan yang dibuat, dibahas dan 

disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama-sama dengan Kepala Desa 

untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dalam suatu 

organisasi desa. 

Hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa 

berkaitan dengan penetapan Peraturan Desa dimana peraturan desa hanya sah 

secara hukum jika peraturan desa tersebut telah ditetapkan oleh Badan 

Permusyawaratan Desa, jika salah satu dari Badan Permusyawaratan Desa atau 

Kepala Desa tidak terlibat dalam penetapan peraturan desa maka peraturan desa 

tersebut tidak sah secara hukum.38  

Hamid S. Attamimi mengatakan bahwa asas-asas pembentukan hukum itu 

ada dua, yaitu:39 

1. Asas hukum formal: 
a) Asas tujuan yang jelas; 
b) Asas perlunya pengaturan; 
c) Asas organ/lembaga yang jelas; 
d) Asas materi muatan yang tepat; 
e) Asas dapatnya dilaksanakan; 
f) Asas dapatnya dikenali. 

 
 

37 Sirajuddin, dkk, Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif, Malang: In-
Trans Publishing, 2008 Hlm. 26. 

38 Ibid. Hlm. 101  
39 Maria Farida Indrati, Op. Cit, hlm. 335 
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2. Asas hukum material: 
a) Asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara; 
b) Asas sesuai dengan hukum dasar negara; 
c) Asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasarkan sistem 

konstitusi. 

Sedangkan asas-asas hukum formal menurut Van der Vleis adalah40 

1. Asas tujuan yang jelas 

Asas ini terdiri dari 3 hal, pertama, mengenai ketepatan letak peraturan 

perundang-undangan dalam kerangka kebijakan umum pemerintahan, 

kedua, mengenai tujuan yang khusus peraturan perundang-undangan 

yang akan dibentuk, dan ketiga, tujuan dari bagian-bagian peraturan 

perundang-undangan yang akan dibentuk. 

2. Asas organ/lembaga yang tepat 

Asas ini memberikan penegasan tentang perlunya kebijakan dan 

kewenangan dalam menentukan dan menetapkan peraturan perundang-

undangan yang akan dibentuk. 

3. Asas perlunya pengaturan 

Bahwa untuk menyelesaikan suatu persoalan perlu dibuat suatu 

peraturan. 

4. Asas dapat dilaksanakan 

Asas ini bermaksud untuk dapat ditegakkannya suatu peraturan 

perundang-undangan maka peraturan perundang-undangan tersebut 

40 I. C. van der Vleis, Hanboek wetgeving, Zwolle: Tjenk Willink, 1978, Hlm. 180 yang 
dikutip oleh Soimin dalam bukunya, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara di 
Indonesia, Yogyakarta: UII Press, Cetakan Pertama, 2010, Hlm. 32. 
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harus dapat dilaksanak, dengan kata lain suatu peraturan perundang-

undangan harus rasional. 

5. Asas konsensus 

Asas ini bermaksud bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat 

adalah hasil kesepakatan rakyat dengan pemerintah untuk 

dipertanggung jawabkan dan menanggung akibat yang ditimbulkan 

dari hal-hal yang diatur dalam peraturan peraturan perundang-

undangan tersebut. 

Untuk asas-asas material dalam pembentukan peraturan perundang-

undangan, menurut Van der Vleis adalah: 

1. Asas tentang terminology dan sistematika yang tepat 

Asas ini bermaksud bahwa peraturan perundang-undangan harus dapat 

dimengerti tentang penulisan, kata-kata yang terdapat di dalamnya 

agar dapat dimengerti dan dipahami oleh masyarakat. 

2. Asas tentang dapat dikenali 

Asas ini bermaksud peraturan perundang-undangan harus dapat 

dipahami oleh rakyat, terlebih organ yang membuatnya agar peraturan 

peundang-undangan tersebut tidak kehilangan tujuannya. 

3. Asas perlakuan yang sama dalam hukum 

Asas ini bermaksud bahwa suatu perundang-undangan yang dibuat 

tidak boleh hanya berpihak kepada kelompok tertentu, atau 

menguntungkan sebagian pihak atau merugikan pihak lainnya, supaya 

menghindari kesewenang-wenangan. 
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4. Asas kepastian hukum 

Asas ini berkaitan dengan salah satu sendi asas hukum negara yang 

bermaksud bahwa suatu peraturan perundang-undangan memiliki 

kepastia untuk dapat dilaksanakan. 

5. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual 

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan penyelasaian yang khusus 

bagi keadaan tertentu, sehingga dengan demikian peraturan perundang-

undangan selain mangatur hal umum juga memberikan jalan keluar 

kepada masalah-masalah yang khusus. 

Dalam konteks pembentukan hukum nasional, Profesor A. Hamid 

Attamimi, dalam makalahnya berjudul Fungsi Ilmu Perundang-undangan dalam 

Pembentukan Hukum Nasinoal (1989), menggarisbawahi 3 (tiga) fungsi utama 

Ilmu Perundang-undangan, yaitu:41 

1. Untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara yang senantiasa berkembang; 

2. Untuk menjambatani lingkup hukum adat dan hukum yang tidak 

tertulis lainnya; atau 

3. Untuk memenuhi kebutuhan kepastian hukum yang tidak tertulis bagi 

masyarakat. 

41 A. Hamid Attamimi, Fungsi Ilmu Perundang-undangan dalam Pembentukan Hukum 
Nasinoal (1989), dalam Aziz Syamsuddin, Proses dan Teknik Penyusunan Perundang-undangan, 
Jakarta: Sinar Grafika, 2011, Hlm. 13 
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Menurut Dr. Saifudin S.H., M. Hum., Secara umum terdapat berbagai 

fungsi undang-undang dalam suatu negara, yaitu, sebagai pengatur masyarakat; 

untuk membatasi kekuasaan; sebagai a tool of social engineering; dan sebagai 

sarana pembaharuan masyarakat.42 

 

C. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Desa 

1. Istilah dan Pengertian Desa 

Desa merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas 

wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat-istiadat untuk 

mengelola dirinya sendiri. Istilah atau sebutan desa yang merupakan sebagai 

kesatuan masyarakat hukum baru dikenal pada masa colonial Belanda, dimana 

pada umumnya desa mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara 

otonom tanpa ikatan hierarkis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi. Dalam 

beberapa konteks Bahasa, daerah-daerah di Indonesia banyak yang menyebut 

istilah desa dalam ragam Bahasa yang lainnya, namun tetap memiliki arti yang 

sama yaitu desa. Dalam beberapa tempat atau daerah-daerah memiliki istilah atau 

sebutan desa yang berbeda.43 

Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang 

berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan desa Adat atau yang disebut 

dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari desa pada 

42 Saifudin, Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undanag, UII 
Press, Cetakan Pertama, 2009, Hlm. 39. 

43 Hasyimzoem, Yusnani dkk. Hukum Pemerintahan Op.Cit., Hlm. 130.  
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umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan 

lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat.44 

Perkataan desa berasal dari Bahasa India, yaitu “swadesi” yang berarti tempat 

asal, tempat tinggal, Negara asal atau tanah leluhur yang merujuk pada satu 

kesatuan hidup, dengan kesatuan norma beserta memiliki batas yang jelas.45 

Sejalan dengan hal di atas, Ateng Syafrudin juga mengartikan Istilah 

‘Desa’ berasal dari kata ‘swadesi’ Bahasa Sansekerta yang berarti wilayah, tempat 

atau bagian yang mandiri dan otonom. Diintrodusir pula oleh Sutardjo 

Kartohadikoesoemo bahwa: “perkataan “Desa”, “dusun”, “desi” (ingatlah 

perkataan swadesi), seperti juga halnya dengan perkataan “negara”, “negeri”, 

“nagari”, “negory” (dari perkataan “negarom”), asalnya dari perkataan Sanskrit 

(sansekerta), yang artinya tanah air, tanah asal, tanah kelahiran”. Ateng 

Syafruddin juga memberikan istilah “Desa”, yakni “swagrarma (gramani), dhisa, 

marga, nigari, mukim, kuria, tumenggungan, negorey, wanua atau negoriy, 

manoa, banjar dan penanian.46 

Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) 

telah memberikan keleluasaan kepada Desa untuk menumbuhkan, memperkuat 

dan mengembangkan prakarsa local, semangat otonomi dan kemandiriannya. 

Undang-undang ini juga memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Desa 

untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, melakukan 

44 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Hlm. 7.  
45 Supriatna, Tjahya, Sistem Pemerintahan Desa, Institut Pemerintahan dalam Negeri, 

Jatinangor, 2007, hlm. 1. 
46 Ateng Syafrudin dan Suprin Na’a, Op.Cit., (Bandung: alumni, 2010), Hlm. 2.   
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pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakatnya. Berlakunya UU 

Desa membuat posisi desa bergeser dari sekedar wilayah administrasi di bawah 

kabupaten menjadi entitas yang berhak untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan sendiri berdasarkan prakarsa masyarakat setempat.47 

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (selanjutnya UU 

Desa), desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan menurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau 

hak tradisional yang duakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan dalam angka 9 yang disebut kawasan 

desa adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk 

pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat 

pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahann, pelayanan sosial, dan 

kegiatan ekonomi. 

Pengertian desa dan kawasan desa sebagaimana yang dirumuskan dalam 

UU Desa tidak berbeda dengan yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 

22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa. Akan tetapi apabila dicermati 

Nampak bahwa UU Desa memilik spirit yang lebih dalam mewujudkan desa yang 

lebih “berdaya”.48 

 

47 Kitty Tri Setyorini Dkk, Pedoman Standar Layanan Informasi Publk untuk 
Pemerintahan Desa, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Cetakan Pertama, 2015. Hlm. 1. 

48 http://csws.fisip.unair.ac.id/implementasi-undang-undang-nomor-6-tahun-2014-
tentang-desa-di-jawa-timur-dengan-pendekatan-community-based-training-wartiningsih/ diunduh 
pada tanggal 17 oktober 2017 jam 17:02. 
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2. Pemerintahan Desa 

Kehadiran UU No. 6/2014 sesungguhnya lahir dari kesenjangan antara 

peran dan fungsi strategis desa dalam penyelenggaraan roda pemerintahan yang 

dihadapkan dengan lemahnya kewenangan yang dimiliki desa untuk berpartisipasi 

aktif dalam pembangunan nasional, sehingga membuat desa yang secara fisik ada 

namun dilihat dari fungsinya sperti tiada ditengah masyarakat. 

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa mendefenisikan Pemerintahan Desa sebagai “penyelenggaran urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia”. Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa 

yaitu terdiri dari Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan dan Perangkat Desa, 

Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa. 

Secara sosiologis, kehadiran UU No. 6/2014 didasarkan beberapa 

pertimbangan,49 Pertama, secara sosiologis, jelas bahwa untuk menciptakan 

masyarakat adil dan makmur seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945, bangsa Indonesia harus memulai paradigm 

pembangunan dari bawah (Desa) karena sebagian besar penduduk Indonesia 

beserta segala permasalahannya tinggal di desa. Tetapi selama ini, pembangunan 

cenderung berorientasi pada pertumbuhan dan bias kota. Sumber daya ekonomi 

tumbuh di kawasan Desa diambil oleh kekuatan yang lebih besar, sehingga Desa 

kehabisan sumberdaya dan menimbulkan arus urbanisasi penduduk Desa ke kota. 

49 Meri Yani, Menuju Desa Yang Maju, Kuat, Mandiri, Dan Demokratis Melalui 
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Inovatif Volume VII Nomor II, Mei 2014) 
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Kondisi ini yang menciptakan ketidakadilan, kemiskinan maupun keterbelakangan 

senantiasa melekat pada Desa. 

Lebih lanjut Penjelasan Umum UU No. 6 Tahun 2014 menyatakan, 

dengan digabungkannya fungsi self-governing community dengan lokal self 

government, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini 

merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan 

Desa Adat. Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir 

sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, 

terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan 

wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban 

bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintah 

berdasarkan susunan asli.50 

Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Desa penyelenggaraan 

pemerintahan desa berdasarkan asas:51  

a. Kepastian hukum; adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan 
landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadlian dalam 
setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa; 

b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan; adalah asas yang menjadi landasan 
keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian 
penyelenggaraan pemerintahan desa; 

c. Tertib kepentingan umum; adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan 
umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif; 

d. Keterbukaan; adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat 
untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif 
tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

50 Ni’matul Huda, Pemerintahan Desa Op.Cit. Hlm. 211. 
51 Yusnani Hasyimzoem, Iwan Satriawan, dkk, Hukum Pemerintahan Daerah, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2017), Hlm. 132-133.  
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e. Proporsionalitas; adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara 
hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan desa; 

f. Profesionalitas; adalah asas yang mengutamakan keahlian yang 
berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

g. Akuntabilitas; adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan 
penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan 
kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 

h. Efektifitas dan efisiensi; adalah asas yang menentukan bahwa setiap 
kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang 
diinginkan masyarakat desa; 

i. Kearifan lokal; adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan 
kebijakan harus memerhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat 
desa; 

j. Keberagaman; adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak 
boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu; 

k. Partisipatif; adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang 
mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. 

 

D. Tinjauan Umum Tentang Badan Permusyawaratan Desa 

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 

lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil 

dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara 

demokratis. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: a) membahas dan 

menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b) menampung 

dan menyalurkan aspirasi masyararakat Desa; c) melakukan pengawasan kinerja 

Kepala Desa.52 

Istilah musyawarah berasal dari Bahasa arab, yang berarti “pembahasan 

bersama dengan maksud mencapai keputusan atau penyelesaian masala. HRT Sri 

Soemantri memberikan definisi musyawarah yaitu “musyawarah adalah sebuah 

52 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa, Op.Cit. Hlm. 215.  
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proses yang harus dilakukan untuk sampai kepada sebuah keputusan atau solusi. 

Proses tersebut terjadi melalui perundingan, perembukan, diskusi yang dapat 

diakhiri dengan kata mufakat atau pemungutan suara (voting). Dalam kata 

mufakat atau pemungutan suara tersebut tersimpul sebuah solusi atau keputusan.53 

Pengaturan mengenai Badan Permusyawaratan Desa terdapat dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2014 tentang Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD), disitu diatur secara tegas mengenai peran BPD 

meliputi tugas, wewenang, kewajiban, larangan, dan hak bagi BPD. Di dalam 

pasal 2 (dua) Permendagri nomor 110 tentang BPD menjelaskan maksud 

pengaturan BPD oleh Mendagri adalah untuk memberikan kepastian hukum 

terhadap BPD sebagai Lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan 

Desa. selain itu, tujuan dari Peraturan Menteri ini juga untuk mempertegas peran 

BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mendorong BPD agar mampu 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan mendorong BPD 

dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa. 

BPD dalam melaksanakan perannya dalam penyelenggaraan pemerintahan 

antara lain meliputi melaksanakan Musyawarah Desa untuk membahas peraturan 

desa dan pembahasan lain mengenai permasalahan di desa, BPD dalam 

menampung masyarakat desa dengan mengadakan Forum di tingkat dusun 

masing-masing anggota BPD sebagai bentuk keterwakilan, setelah itu BPD 

melakukan rapat internal BPD untuk membahas permasalahan masyarakat desa 

dalam wilayah dusun untuk kemudian disalurkan dalam Musyawarah Desa, 

53 Sri Soemantri, Hukum Tata Negara Indonesia, Op.Cit. Hlm. 196  
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sedangkan BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik di 

Desa adalah dengan memonitoring dan mengevaluasi kinerja kepala desa dalam 

melaksanakan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 

Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk 

desa berdasarkan keterwakilan yang pengisiannya dilakukan secara demoratis. 

Dengan demikian, pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat 

diproses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah 

perwakilan. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan 

masyarakat di desa masing-masing. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan 

Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. 

Anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih untuk masa keanggotaan 

paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.54 

Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati/Wali kota paling 

lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD 

dari kepala desa. 

Fungsi BPD antara lain adalah membahas dan menyepakati Rancangan 

Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. BPD dalam 

melaksanakan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa mempunyai 

tugas antara lain: menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, 

mengelola aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat, 

menyelenggarakan musyawarah BPD, menyelenggarakan musyawarah desa, 

54 Ni’matul Huda, Op.Cit. Hlm. 215  
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membentuk panitia pemilihan kepala desa, menyelenggarakan musyawarah desa 

khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu, membahas dan menyepakati 

Rancangan peraturan desa bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan 

terhadap kinerja kepala desa, melakukan evaluasi laporan keterangan 

penyelenggaraan pemerintahan desa, menciptakan hubungan kerja yang harmonis 

dengan pemerintah desa dan Lembaga desa lainnya dan melaksanakan tugas lain 

yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. 
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BAB III 

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM 

PEMBENTUKAN PERATURAN DESA TAHUN ANGGARAN 2015 DAN 

TAHUN ANGGARAN 2016 DI DESA SAMBIREJO, KECAMATAN 

PRAMBANAN, KABUPATEN SLEMAN 

 

A. Deskripsi Tentang Pemerintahan Desa Sambirejo 

Desa Sambirejo adalah Desa di Kecamatan Prambanan, Kabupaten 

Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis, Desa Sambirejo 

memiliki potensi untuk menunjang perekonomian di Desa tersebut dengan adanya 

tempat wisata dan cagar budaya antara lain adalah: tempat wisata Tebing Breksi, 

Tempat Wisata, Watu Papal, Spot Riyadi dan juga 1 (satu) Cagar Budaya yaitu 

Candi ijo, selain itu Desa Sambirejo memiliki potensi wisata berupa wisata hutan 

dan Bumi perkemahan. dari Sumberdaya alam tersebut, Desa Sambirejo 

mempunyai pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

sebahagian besar melalui pungutan. Sedangkan mata pencaharian di Desa 

Sambirejo antara lain adalah pada sektor pertanian dan buruh bangunan. Adapun 

bencana yang paling sering terjadi di Desa Sambirejo adalah Tanah Longsor 

karena kondisi geografis desa berada pada ketinggian dan perbukitan.  
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Secara geografis desa sambirejo memiliki batas-batas wilayah sebagai 

berikut:55 

No. Batas Desa/Kelurahan Kecamatan 

1. Sebelah utara DESA PERENG PRAMBANAN 

KLATEN 

2. Sebelah 

selatan 

DESA 

SUMBERHARJO 

PRAMBANAN 

SLEMAN 

3. Sebelah timur DESA KATEKAN PRAMBANAN 

KLATEN 

4. Sebelah barat DESA MADUREJO PRAMBANAN 

SLEMAN 

Table 1: Batas wilayah Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, 
Kabupaten Sleman. 
 

Sedangkan luas wilayah Desa Sambirejo menurut penggunaannya adalah 

sebagai berikut:56 

Luas wilayah menurut penggunaan Jumlah 

Luas pemukiman 37,50 Ha 

Luas persawahan 173,00 Ha 

Luas perkebunan 0,00 Ha 

55 Profil Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman Provinsi D.I. 
Yogyakarta Tahun 2015. Lihat juga: 
http//prodeksel.binapemdes.kemendagri.go.id/laporan_terkini_potensi/… 

56 Profil Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman Provinsi D.I. 
Yogyakarta Tahun 2015. Lihat juga: 
http//prodeksel.binapemdes.kemendagri.go.id/laporan_terkini_potensi/… 
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Luas kuburan 0,45 Ha 

Luas pekarangan 239,85 Ha 

Luas taman 0,00 Ha 

Perkantoran 0,25 Ha 

Luas prasarana umum lainnya 90,53 Ha 

Total luas 541,58 Ha 

Table 2: Luas wilayah Desa Sambirejo menurut penggunaannya. 

Adapun jumlah penduduk Desa Sambirejo Kecamatan Prambanan 

Kabupaten Sleman berdasarkan buku profil desa tahun 2015 adalah sebagai 

berikut:57 

Jumlah penduduk   

Jumlah  Jenis kelamin  

 Laki-laki Perempuan 

Jumlah penduduk tahun ini 2817 orang 2820 orang 

Jumlah penduduk tahun lalu 2800 orang 2778 orang 

Persentase perkembangan 0,61 % 1,51 % 

Table 3: Perkembangan Kependudukan Desa Sambirejo, Kecamatan 
Prambanan, Kabupaten Sleman Tahun 2015.58 
 

 

57 Profil Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman Provinsi D.I. 
Yogyakarta Tahun 2015. Lihat juga: 
http//prodeksel.binapemdes.kemendagri.go.id/laporan_terkini_potensi/… 

 
58 Menurut Mujimin selaku Sekretaris Desa Sambirejo telah terjadi jumlah dan persentase 

perkembangan penduduk Desa Sambirejp setelah dilakukan Pendataan ulang Pada Tahun 2017. 
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Pemerintahan Desa di Desa Sambirejo dilaksanakan oleh Kepala Desa 

sebagai Kepala Pemerintahan, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, 

dalam struktur dan tata kerja pemerintahan Desa Sambirejo tergambarkan bahwa 

hubungan kerja kepala desa dengan perangkat desa, baik sekretaris desa sampai 

kepala-urusan dan perangkat desa yang terendah memiliki garis instruktif, 

sedangka hubungan kerja Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa 

bergaris koordinasi. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa potensi kelembagaan 

pemerintahan desa sambirejo adalah sebagai berikut:59 

LEMBAGA PEMERINTAHAN 

PEMERINTAH DESA/KELURAHAN 

Dasar hukum pembentukan Pemerintahan 

Desa/Kelurahan 

Perda 

Dasar hukum pembentukan BPD Perda 

Jumlah aparat pemerintahan Desa/kelurahan 19 Orang 

Jumlah perangkat desa/kelurahan 17 Unit 

Kepala Desa/Lurah Ada 

Sekretaris Desa/Kelurahan Ada 

Kepala Urusan Pemerintahan Ada – aktif 

Kepala Urusan Pembangunan Ada – aktif 

Kepala Urusan Pemberdayaan Masyarakat  

59 Profil Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman Provinsi D.I. 
Yogyakarta Tahun 2015. 
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Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Ada – aktif 

Kepala Urusan Umum Ada – aktif 

Kepala Urusan Keuangan Ada – aktif 

Kepala Urusan……. Tidak ada 

Kepala urusan…….  

Jumlah staf 3 Orang 

Jumlah Dusun di Desa/Lingkungan di Kelurahan 

atau sebutan lain 

8 dusun/lingkungan 

Kepala Dusun/Lingkungan…. Aktif  

Kepala Dusun/Lingkungan…. Aktif 

Kepala Dusun/Lingkungan…. Aktif 

Kepala Dusun/Lingkungan…. Aktif 

Kepala Dusun/Lingkungan…. Aktif 

Table 4: Potensi Kelembagaan Pemerintah Desa di Desa Sambirejo, 
Kecamatan Prambanan, Kebupaten Sleman. 

 

Adapun tingkat Pendidikan aparat atau Perangkat Desa di Desa Sambirejo 

berdasarkan hasil penelitian adalah:60 

Tingkat Pendidikan Aparat Desa/Kelurahan SD, SMP, SMA, 

Diploma, S1, S2 

Kepala Desa/Kelurahan SLTA 

60 Profil Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman Provinsi D.I. 
Yogyakarta Tahun 2015. Lihat juga: 
http//prodeksel.binapemdes.kemendagri.go.id/laporan_terkini_potensi/… 

 

47 
 

                                                 



 
 

Sekretaris Desa/kelurahan S1 

Kepala Urusan Pemerintahan SLTA 

Kepala Urusan Pembangunan SLTA 

Kepala Urusan Pemberdayaan Masyarakat DIPLOMA 

Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat SLTA 

Kepala Urusan Umum SLTA 

Kepala Urusan Keuangan SLTA 

Kepala Urusan DIPLOMA PERENCANAAN 

   Kepala Urusan  

Table 5:  Tingkat Pendidikan Aparat Desa/kelurahan Desa Sambirejo, 
Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman. 

 

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Sambirejo 

Kecamatan Prambanan dapat dilihat di bawah ini:61 

STRUKTUR ORGANSASI DAN TETA KERJA  

PEMERINTAHAN DESA SAMBIREJO 

 

1. Kepala Desa   : Mujimin 

2. Sekretaris Desa   : Mujimin S. Sos 

3. Urusan Perencanaan  : Rantini 

4. Staff Desa   : Abdul Azis, SE 

5.      : Sriyanto 

6. Bagian Pemerintahan  : Tukiman 

61 Berdasarkan Pengamatan penulis pada Kantor Desa Sambirejo. 
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7. Bagian Pembangunan  : Ngatijo 

8. Bagian Kemasyarakatan : Supandi 

9. Bag. Palayanan Umum  : Tarini 

10. Bagian Keuangan  : Muryanto 

11. Dukuh Sumberwatu  : Teguh Widodo 

12. Dukuh Dawangsari  : Jumiran 

13. Dukuh Kikis   : Bagiyo 

14. Dukuh Gedang   : Suharto 

15. Dukuh Mlakan   : Jaini 

16.  Dukuh Gunung Cilik  : Pardiyono 

17. Dukuh Gunungsari  : Maryono 

18. Dukuh Nglengkong  : Ahmadi 
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B. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pada 

Pemerintahan Desa Di Desa Sambirejo 

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

desa ayat 2 yang menyatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggara 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan dalam ayat 

selanjutnya menjelaskan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang 

disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Desa.62 

Secara umum materi yang diatur dalam Undang-Undangn Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa adalah menyangkut: 

1. Asas pengaturan; 
2. Kedudukan dan jenis desa; 
3. Penataan desa; 
4. Kewenangan desa; 
5. Penyelenggaraan pemerintahan desa; 
6. Hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa; 
7. Peraturan desa; 
8. Keuangan desa dan asset desa; 
9. Pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan; 
10. Badan usaha milik desa; 
11. Kerjasama desa; 
12. Lembaga kemasyarakatan desa dan Lembaga adat desa; 
13. Pembinaan dan pengawasan; 
14. Ketentuan khusus yang hanya berlaku untuk desa adat. 

Khusus mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengaturnya dalam pasal 23 sampai dengan 

pasal 66. Banyaknya pasal mengisyaratkan tentang pentingnya bagian tersebut 

dalam undang-undang. Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak hanya 

62 Lihat ketentuan umum Undang-Undang Nonor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
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menyangkut Lembaga yang menyelenggarakan (kepala desa, perangkat desa, dan 

badan permusyawaratan desa) namun juga menyangkut proses rekruitmen dan 

fungsi-fungsi yang melekat pada lembaga yang ada.63 

Kepala desa adalah sebagai kepala pemerintahan yang bertugas 

menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, 

melakukan pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa 

sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 ayat (1). Fungsi kepala desa tersebut 

tertuang dalam tugas kepala desa meliputi: 

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa; 
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa; 
3. Memgang kekuasaan keuangan dan asset desa; 
4. Menetapkan peraturan desa; 
5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa; 
6. Membina kehidupan masyarakat desa; 
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; 
8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta 

mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif 
untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa; 

9. Mengembangkan sumber pendapatan desa; 
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara 

guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; 
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa; 
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna; 
13. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; 
14. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa 

hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; dan 

15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 

Berkaitan dengan penjelasan di atas, Pemerintah Desa dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya memiliki mitra kerja yakni Badan Permusyawaratan Desa. 

63 Kushandajani, Desain Implementasi Penyelenggarann Peerintahan Desa Berdasarkan 
UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kabupaten Semarang, Politika, Vol. 6, No. 2, Oktober 
2015. 
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Badan Permusyawaratan Desa bukan sebagai Lembaga Legislatif pada 

Pemerintahan Desa, melainkan sebagai mitra kerja yang tugas dan fungsinya 

sebagaimana dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 110 tentang Badan Permusyawaratan Desa, tugas dan fungsi BPD antara 

lain adalah sebagai berikut: menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi 

masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat, 

menyelenggarakan musyawarah BPD, menyelenggarakan musyawarah desa, 

membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, menyelenggarakan musyawarah desa 

khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu, membahas dan menyepakati 

rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, melaksanakan pengawasan 

terhadap kinerja Kepala Desa, melakukan evaluasi laporan keterangan 

penyelenggaraan Pemerintah Desa, menciptakan hubungan kerja yang harmonis 

dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa lainnya, dan melaksanakan tugas lain 

yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Berkaitan dengan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menggali, 

menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa di desa 

sambirejo, pelaksaannya akan dijelaskan sebagai berikut:64 

1. Menggali aspirasi masyarakat, BPD dalam melaksanakan tugas tersebut 

melakukan musyawarah dalam Forum Dukuh/dusun untuk mengetahui 

64 Berdasarkan Hasil wawancara Penulis dengan Samidi selaku Ketua Bidang 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa BPD tanggal 28 Desember 2017. 
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keluhan-keluhan dari masing-masing RT pada masing-masing lingkungan 

Dukuh. 

2. Menampung aspirasi masyarakat, keluhan-keluhan yang diperoleh dari 

masing-masing RT dalam lingkungan Dukuh, diberikan notulensi oleh 

anggota BPD yang merupakan keterwakilan wilayah. 

3. Mengelola aspirasi masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa melakukan 

Rapat Internal, untuk membahas setiap keluhan dan permasalahan di 

masyarakat, dan menyepakati permasalahan yang segera diprioritaskan 

untuk disalurkan kepada Pemerintah Desa. 

4. Menyalurkan aspirasi masyarakat, permasalahan yang prioritas dan 

strategis yang disaring oleh BPD kemudian disampaikan kepada 

Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa dalam Musyawarah Desa.  

Salah satu peran Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan 

monitoring atau mengevaluasi kinerja Kepala Desa dalam pelaksanaannya di Desa 

Sambirejo adalah dengan memeriksa program kerja Pemerintah Desa yang akan 

dilaksanakan, apabila Kepala Desa tidak melaksanakan Program Kerja yang telah 

direncanakan, maka Badan Permusyawaratan Desa dapat melakukan teguran 

kepada Kepala Desa, atau meminta penjelasan terhadap hal tersebut.65 

Badan Permusyawaratan Desa sebagai Lembaga di Desa yang 

melaksanakan fungsi pemerintahan Desa yang anggotanya merupakan wakil dari 

penduduk Desa berdasarakan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan 

65 Berdasarkan hasil wawancara Penulis bersama Samidi, selaku Ketua Bidang 
Penyelenggaraan Pemerintahan BPD Desa Sambirejo, pada tanggal 28 Desember 2017.  
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yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui pemilihan secara 

langsung atau musyawarah perwakilan. 

Adapun pemilihan anggota BPD di Desa Sambirejo dipilih secara 

demokratis, masing-masing RT ditingkat Pedukuhan memilih sebanyak 10 orang 

untuk memilih Calon Anggota BPD dari Wilayah/lingkungan Dukuh, yang 

pemilihannya dilaksanakan di rumah Kepala Dukuh, dan kepanitiaan pemilihan 

Badan Permusyawaratan Desa difasilitasi oleh pemerintah Desa yang 

beranggotakan 7 (tujuh) orang, dari 7 (tujuh) orang panitia 4 (empat) di antaranya 

berasal dari unsur masyarakat, dan 3 (tiga) berasal dari unsur Perangkat Desa. dan 

yang mendapat suara terbanyak akan menjadi Anggota Badan Permusyawaratan 

Desa.66 

Hal tersebut di atas diatur di dalam pasal 72 PP Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa yang berbunyi sebagai berikut:67 

Ayat 1 “Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa 

dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung 

atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan” 

Sedangkan untuk keterwakilan perempuan sebagai anggota BPD 

sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun tentang 

Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014, juga Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 110 Tahun 2014 tentang BPD  jumlahnya adalah 30% (tiga puluh 

persen) dari jumlah Anggota BPD. Di Desa Sambirejo sendiri, jumlah anggota 

66 Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Samidi, selaku Ketua Bidang 
Penyelenggaraan Pemerintahan BPD pada tanggal 28 Desember 2017. 

67 Lihat PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014. 
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BPD-nya adalah 10 Orang, 9 (Sembilan) Orang Laki-laki dan 1 (satu) Orang 

Perempuan, yang berarti bahwa keterwakilan Perempuan dalan keanggotan BPD 

kurang dari 30%, hal ini tidak menjadi kendala bagi BPD maupun Pemerintah 

Desa Sambirejo, dikarenakan Pemilihan yang dilaksanakan secara demokratis 

oleh penduduk desa menghasilkan Badan Permusyawaratan Desa yang sekarang 

terbentuk.68  

Untuk jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan pada 

kepadatan jumlah penduduk pada Desa tersebut, dan jumlah yang ditentukan yaitu 

jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang. 

Penetapan jumlah anggota BPD harus memperhatikan jumlah penduduk dan 

kemampuan keuangan Desa. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 dan 3 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan 

Permusyawaratan Desa. Berdasarkan Penelitian Penulis, untuk jumlah Anggota 

Badan Permusyawaratan Desa Sambirejo sebanyak 10 (sepuluh) Orang dengan 

rasio Jumlah total penduduk 5637 Orang dan dengan kepadatan Penduduk 671,36 

per Kilometer.69 

68 Berdasarkan hasil Wawancara Penulis dengan Mujimin S. Sos selaku Sekretaris Desa 
Sambirejo, pada Tanggal 28 Desember 2017. 

69 Hasil Wawancara Oleh Penulis Dengan Bapak Mujimin S. Sos Selaku Sekretaris Desa 
Sambirejo Pada Tanggal 20 Desember 2017. 
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Sedangkan untuk Jumlah dan Pendidikan Badan Permusyawaratan Desa di 

Desa Sambirejo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman dapat di lihat pada 

table di bawah ini:70 

Badan Permusyawaratan Desa  

Keberadaan BPD Ada – Aktif 

Jumlah Anggota BPD 10 Orang 

  

Pendidikan Anggota BPD SD, SMP, SMA, 

S1, S2 

Ketua SLTA 

Wakil Ketua SLTA 

Sekretaris SLTA 

Anggota, Nama: HERI PRASETYO SLTA 

Anggota, Nama: SAKIJO SLTP 

Anggota, Nama: SAMIDI SLTA 

Anggota, Nama: SUKARDI SLTP 

Anggota, Nama: PAIYEM SLTP 

Anggota, Nama: BAGIYO SLTA 

Anggota, Nama: KHOLIQ WIDIYANTO SLTA 

Table 6: Pendidikan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sambirejo, 
Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman. 
 

70 Profil Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman Provinsi D.I. 
Yogyakarta Tahun 2015. Lihat juga: 
http//prodeksel.binapemdes.kemendagri.go.id/laporan_terkini_potensi/… 
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Berkaitan dengan tingkat Pendidikan terakhir untuk menjadi anggota 

Badan Permusyawaratan Desa, terdapat 3 (tiga) anggota BPD yang berpendidikan 

terakhir SLTP, dan 7 (tujuh) orang anggota BPD berpendidikan terakhir SLTA, 

hal ini tidak menjadi masalah karena sesuai dengan ketentuan Perundang-

undangan, yang mensyaratkan untuk menjadi Anggota BPD minimal 

berpendidikan SLTP, dalam kaitannya dengan peran yang dilakukan BPD untuk 

membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan. Sebagaimana dijelaskan oleh Mujimin, selaku Sekretaris Desa 

Sambirejo bahwa, Pendidikan terakhir untuk menjadi Pemerintah Desa dan 

menjadi BPD tidak menjadi patokan dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan 

upaya pembangunan di Desa, yang lebih utama adalah dalam mewujudkan hal 

sebagaimana disebutkan adalah kemauan bagi aparat pemerintahan untuk 

berdemokrasi dan memahami kebutuhan masyarakat.71 Kemauan dalam arti aparat 

desa mau membagi waktunya untuk melakukan pelayanan masyarakat, khususnya 

bagi anggota BPD adalah anggota BPD mau membagi waktunya untuk menggali, 

menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menurutnya lagi, 

Pendidikan terkahir terkadang berpengaruh pada saat musyawarah yang berkaitan 

dengan Peraturan Desa, tetapi bukan hanya dari pihak BPD yang tidak memahami 

struktur penulisan dan memahami redaksi pasal atau konsideran di dalam sebuah 

peraturan perundang-undangan, bahkan dari pihak pemerintah desa maupun 

perangkat desa juga tidak memahaminya. Jadi intinya adalah dalam kaitannya 

71 Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Mujim S. Sos selaku Sekretaris Desa 
Sambirejo pada tanggal 28 Desember.  
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untuk melaksanakan Perannya membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan 

Desa, kendalanya, tidak semata-mata terhambat di pihak BPD. 

Begitu juga dijelaskan oleh Samidi, selaku Ketua Bidang Penyelenggaraan 

Pemerintahan BPD, Samidi merupakan Anggota BPD yang berpendidikan SLTP, 

menurutnya, Pendidikan terakhir tidak menjadi penghalang dalam melaksanakan 

peran BPD untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa, yang 

utama menurut Samidi bukan soal Pendidikan terakhir, tetapi wawasan dan 

pemahaman anggota BPD, menyadari dirinya dipilih dan dijadikan sebagai wakil 

penduduk wilayah untuk menempati posisi tersebut, menurutnya lagi, jika setiap 

anggota BPD menyadari kapasitasnya untuk itu, maka setiap anggota BPD 

tersebut akan ma uterus belajar dan menambah wawasan tentang regulasi atau 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Desa yang outputnya 

adalah kesejahteraan bagi masyarakat Desa.72 

Dari informasi yang diperoleh seperti di atas dapat dikatakan bahwa cara 

pandang yang digunakan oleh BPD mengenai peran Pendidikan dan 

pembangunan masih tradisional, menurut Drs. H. Siagian, secara tradisional 

Pendidikan dianggap hanya sebagai Lembaga esensial konseratip yang hanya 

mengawetkan dan meneruskan kebudayaan dari generasi ke generasi. Jadi 

berfungsi sebagai pengekalan kebudayaan atau struktur struktur sosial yang 

berlaku, bukan menciptakan kondisi kondisi yang mendorong 

perkembangannya.73 

72 Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Samidi, selaku Ketua Bidang 
Penyelenggaraan Pemerintahan BPD, tanggal 28 Desember 2017. 

73 H. Siagian, Pokok-Pokok Pembanguan Masyarakat Desa, Bandung: Alumni, Cetakan 
Kedua, 1986, Hlm. 90. 
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Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra kerja Pemerintah Desa adalah 

bentuk hubungan searah positif,74 yakni, apabila Badan Permusyawaratan Desa 

dan Pemerintah Desa memilik visi yang sama dalam menjalankan pemerintahan 

dan bertujuan untuk kemaslahatan desa itu sendiri (good governance), yang pada 

prinsipnya memiliki ciri-ciri: transparan, demokratis, baik, berkeadilan, 

bertanggungjawab dan objektif. Dengan perkataan lain, pemerintahan desa harus 

diselenggarakan dengan memperhatikan faktor-faktor yang ideal, berdasarkan 

keinginan dan harapan masyarakat serta memperhatikan aturan hukum yang ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74 Lihat Suprin Na’a, Republik Desa, Op.cit., Hlm. 52. 
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C. Pembentukan Peraturan Desa Selama Tahun 2015 Dan Tahun 2016 di 

Desa Sambirejo 

Peraturan Desa adalah suatu Produk legislasi Pemerintah Desa bersama 

Badan Permusyawaratan Desa yang berfungsi untuk mengatur tindakan 

Pemerintahan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Peraturan Desa 

berlaku sebagai norma untuk mengatur kehidupan masyarakat. Adapun Peraturan 

Desa yang digagas oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa 

dalam Periode Tahun 2015 dan Tahun 2016, berdasarkan informasi yang 

diperoleh dari Bapak Mujimin S. Sos, telah dihasilkan minimal 4 (empat) sampai 

dengan 6 (enam) Peraturan Desa.75  

Adapun Rancangan Peraturan Desa yang dimaksud antara lain: 

Rancangan Peraturan Desa yang dibuat pada Tahun 2015:76 

1) Rancangan Peraturan Desa Desa Sambirejo Nomor Tahun 2015 
tentang Pelestarian Sarana Prasarana Hasil Kegiatan Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan. 

2) Rancangan Peraturan Desa Nomor Tahun 2015 tentang Pungutan 
Desa. 

3) Rancangan Peraturan Desa Nomor Tahun 2015 tentang Pengelolaan 
Tanah Kas Desa Sambirejo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman 
Tahun Anggaran 2015. 

4) Rancangan Peraturan Desa Nomor Tahun 2015 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa. 
 

Pada Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Desa dan Badan Permusyaratan 

Desa pada Desa Sambirejo membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan 

75 Berdasarkan hasil wawancara bersma Bapak Mujimin S. Sos, selaku Sekretaris Desa 
Sambirejo pada Tanggal 20 Desember 2017. 

76 Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Mujimin S. Sos. selaku Sekretaris Desa 
Sambirejo pada Tanggal 20 Desember 2017. 
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Desa sebagaimana yang telah disebutkan di atas untuk disahkan menjadi 

Peraturan Desa yang akan dilaksanakan oleh Kepala Desa sebagai Kepala 

Pemerintahan di Desa Sambirejo. Peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa 

Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman dalam pembentukan 4 

(empat) Rancanan Peraturan Desa di atas akan penulis uraikan secara umum.  

Rancangan Peraturan Desa tersebut di atas dibuat oleh Pemerintah Desa 

kecuali Rancangan Peraturan Desa Nomor Tahun 2015 tentang Pungutan adalah 

Rancangan Peraturan Desa yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa yang 

diprakarsai oleh Pemerintah Desa, dalam Pembentukan Peraturan Desa tersebut di 

atas, Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun oleh Pemerintah Desa 

Sambirejo di konsultasikan kepada camat untuk mendapat masukan, setelah itu 

Rancangan Peraturan Desa tersebut juga dikonsultasikan kepada masyarakat Desa 

Sambirejo memlaui Musyawarah Desa, masukan dari masyarakat dan Pemerintah 

Kecamatan Prambanan digunakan oleh Pemerintah Desa Sambirejo untuk 

menindaklanjuti proses penyusunan rancangan peraturan desa. apabila Rancangan 

Peraturan Desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa mendapatkan masukan dari 

masyarakat desa dan Pemerintah Kecamatan ataupun tindak mendapat koreksi 

atau evaluasi maka terhadap rancangan peraturan desa tersebut disampaikan oleh 

Pemerintah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan 

disepakati. 

Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas dan disepakati bersama 

disampaikan oleh pimpinan BPD Desa Sambirejo kepada Kepala Desa untuk 

ditetapkan menjadi peraturan Desa palinh lambat 7 (tujuh) Hari tehitung sejak 
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tanggal kesapakatan.77 Rancangan Peraturan Desa yang telah disampaikan kepada 

Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sambirejo dilakukan pembahasan oleh 

BPD dengan mengundang Kepala Desa, setelah dilakukan pembahasan oleh BPD 

bersama Kepala Desa, maka terhadap Rancangan Peraturan Desa yang telah 

disebutkan disepakati oleh BPD bersama-sama dengan Kepala Desa. 

Sedangkan Rancangan Peraturan Desa dyang dibuat pada tahun 2016 

adalah antara lain:78 

1) Rancangan Peraturan Desa Nomor Tahun 2016 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sambirejo Tahun 
Anggaran 2016. 

2) Rancangan Peraturan Desa Nomor Tahun 2016 tentang Pengelolaan 
Obyek-Obyek Wisata di Wilayah Desa Sambirejo, Kecamatan 
Prambanan, Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2016. 

3) Rancangan Peraturan Desa Nomor Tahun 2016 tentang Pungutan 
Desa. 

4) Rancangan Peraturan Desa Nomor Tahun 2016 Tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa. 

5) Rancangan Peraturan Desa Nomor Tahun 2016 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Desa. 

6) Rancangan Peraturan Desa Nomor Tahun 2016 tentang Laporan 
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa. 

Mengenai Rancangan Peraturan Desa yang dibentuk pada Tahun 

Anggaran 2016 di Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, 

akan Penulis deskripsikan secara umum tentang Peran Badan Permusyawaratan 

Desa terkait dengan Pembentukan keseluruhan Peraturan Desa yang telah 

disebutkan di atas. 

77 Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Mujimin S. Sos. selaku Sekretaris Desa 
Sambirejo pada Tanggal 20 Desember 2017. 

78 Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Mujimin S. Sos. selaku Sekretaris Desa 
Sambirejo pada Tanggal 20 Desember 2017. 

62 
 

                                                 



 
 

Pada Tahun Anggaran 2016, keseluruhan Peraturan Desa yang dibentuk 

adalah Peraturan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa dan tidak ada 

Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan oleh Badan Permusyawaratan Desa di 

Desa Sambirejo. Terhadap masing-masing Rancangan Peraturan Desa yang 

disusun oleh Pemerintah Desa Sambirejo dilaksanakan sesuai dengan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku dalam pembentukan Peraturan Desa tersebut, 

baik dalam tahap penyusunan, pembahasan, penyepakatan dan penetapan masing-

masing Rancangan Peraturan Desa tersebut menjadi Peraturan Desa.79 

Dari pengamatan penulis mengenai pembentukan peraturan desa pada 

pemerintahan desa sambirejo berdasarkan jumlah Peraturan Desa yang dihasilkan 

dalam Tahun Anggaran 2015 Tahun Anggaran 2016, dapat dikatakan bahwa 

tingkat legislasi atau pembentukan peraturan desa di pemerintahan tersebut 

produktif. Produktifitas Pemerintahan Desa Sambirejo Kecamatan Prambanan, 

Kabupaten Sleman dapat dilihat dari jumlah Peraturan Desa yang ada, 

kemampuan Badan Permusyawaratan Desa dalam membentuk Peraturan Desa 

Usulan BPD serta pembentukan peraturan desa yang sesuai dengan prosedur yang 

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Produktifitas dalam 

membentuk Peraturan Desa di Desa Sambirejo tidak terlepas dari peran Badan 

Permusyawaratan yang aktif dalam menyampaikan aspirasi masyarakat Desa 

Sambirejo, serta sinergitas BPD dan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan 

Pemerintahan Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman. 

79 Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Mujimin S. Sos selaku Sekretaris Desa 
Sambirejo pada Tanggal 20 Desember 2017. 
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D. Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan 

Peraturan Desa Di Desa Sambirejo 

1. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan 

Desa di Desa Sambirejo 

Pemerintahan Desa adalah sistem atau organisasi yang di dalamnya sub-

sistem sub-sistem yang saling berkaitan satu dengan yang lain untuk 

menyelenggarakan tugas dan fungsi masing-masing yang outputnya adalah 

terwujudnya kesejahteraan dalam wilayah desa tersebut, apabila dalam satu sub-

sistem bermasalah atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka akan 

menghambat atau menjadi kendala bagi tujuan daripada pemerintahan desa 

tersebut. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melaksanakan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mempunyai peran penting untuk 

mewujudkan kesejahteraan bagi penduduk desa, salah satu peran sentral Badan 

Permusyawaratan Desa adalah dalam pembentukan peraturan desa bersama 

dengan Kepala Desa, diharapkan untuk dapat berkontribusi secara aktif untuk 

memberikan masukan,  koreksi, dan kearifan Badan Permusyawaratan Desa yang 

mewakili masyarakat Desa agar terwujudnya suatu Peraturan Desa yang 

merupakan Peraturan Perundang-undangan yang efektif dalam mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara Penulis bersama 

Mujimin selaku Sekretaris Desa Sambirejo mengenai peran Badan 

Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa Tahun Anggaran 
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2015 dan Tahun Anggaran 2016 di Desa Sambirejo sangat baik. Pelaksanaannya 

ialah BPD melakukan rapat internal terlebih dahulu dengan difasilitasi oleh 

Pemerintah Desa, materi dari rapat internal tersebut adalah berkaitan dengan 

Rancangan Peraturan Desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa Sambirejo.80 

Tindakan dari BPD ini, sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 38 ayat 9 dan ayat 10 yang berbunya:81 

Ayat (9) “Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada 
masyarakat desa. 
Ayat (10) Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap 
Rancangan Peraturan Desa. 
 
Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaanya 

Pemerintah Desa Sambirejo melakukan kewajibannya untuk berkonsultasi kepada 

masyarakat desa sambirejo yang dalam hal ini diwakilkan kepada Badan 

Permusyawaratan Desa terkait dengan Rancangan Peraturan Desa yang dibuat 

oleh Pemerintah Desa Sambirejo. Sedangkan terkait dengan Rancangan Peraturan 

Desa yang telah diterima masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa 

setelah dibahas maka Badan Permusyawaratan Desa berhak untuk memberikan 

masukan terkait Rancangan Peraturan Desa, dalam menggunakan hak tersebut, 

Anggota BPD selaku wakil masyarakat dapat memberikan masukan maupun tidak 

memberikan masukan terkait Rancangan Peraturan Desa tersebut. Dalam 

melakukan pembahasan terkait Rancangan Peraturan Desa yang dirancang 

Pemerintah Desa oleh BPD, tidak menutup kemunkinan dibahas bersama 

80 Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Mujimin S. Sos selaku Sekretaris Desa 
Sambirejo pada Tanggal 20 Desember 2017. 

81 Lihat Pasal 38 ayat 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
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Masyarakat Desa Sambirejo melalui Musyawarah Desa yang difasilitasi oleh 

Badan Permusyawaratan Desa. 

BPD mempunyai kewenangan untuk mengusulkan Rancangan Peraturan 

Desa usulan BPD, hal ini sesuai dengan Pasal 63 Point C Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa, 

untuk Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan oleh Badan Permusyawaratan 

Desa di Desa sambirejo adalah Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa 

Tahun 2015.82 

Pada Pemerintahan Desa Sambirejo, Rancangan Peraturan Desa yang 

diusulkan oleh BPD pada Tahun Anggaran 2015 adalah Rancangan Peraturan 

Desa Sambirejo tentang Pungutan, menurut Mujimin selaku Sekretaris Desa 

Sambirejo83 BPD Sambirejo tidak mempunyai kewenangan untuk mengusulkan 

rancangan peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa, 

rancangan peraturan desa tentang rencana kerja pemerintah desa, rancangan 

peraturan desa tentang APB Desa, dan rancangan peraturan desa tentang laporan 

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa. hal ini sesuai dengan pasal 

7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tentang Pedoman Teknis 

Peraturan di Desa. 

Di dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 

2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa dijelaskan tentang pembahasan 

82 Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Samidi, selaku Ketua Bidang 
Penyelenggaraan Pemerintahan Badan Permsuyawaratan Desa Sambirejo pada tanggal 28 
Desember 2017. 

83 Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Mujimin S. Sos selaku Sekretaris Desa 
Sambirejo pada Tanggal 20 Desember 2017. 
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mengenai Rancangan Peraturan Desa oleh BPD. Pasal 8 ayat 1 menyebutkan 

bahwa BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati 

rancangan peraturan desa. 

Adapun hasil wawancara oleh penulis dengan Sekretris Desa Sambirejo 

diperoleh informasi bahwa:84 

Rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa 

bersama-sama dengan Pemerintah Desa Sambirejo sebagai Peraturan Desa. 

adapun teknis atau pelaksanaannya ialah, rancangan peraturan desa yang dibuat 

oleh Pemerintah Desa diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa, Apabila 

dalam jangka waktu 7 hari kerja setelah Rancangan Peraturan Desa yang 

dirancang oleh Pemerintah Desa Sambirejo tidak mendapat tanggapan atau 

masukan dari Badan Permusyawaratan Desa maka Rancangan Peraturan Desa 

tersebut diserahkan kepada Kecamatan untuk dikoreksi dan evaluasi, setelah 

mendapat koreksi atau evaluasi terkait hal-hal yang perlu ditambahkan dan 

dikurangi dari redaksi yang terdapat di dalam Rancangan Peraturan Desa yang 

akan disahkan dari Kecamatan kemudian Rancangan Peraturan Desa tersebut 

ditetapkan menjadi Peraturan Desa.85 

Pada Desa Sambirejo, Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan 

peran serta fungsinya lebih mengutamakan fungsi Demokrasi daripada fungsi 

legislasi, yakni dalam pelaksanaanya, terkait dengan Rancangan Peraturan Desa 

yang dirancang oleh Pemerintah Desa dan dikonsultasikan kepada Badan 

84  Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Mujimin S. Sos. selaku Sekretaris 
Desa Sambirejo pada tanggal 20 Desember. 

85 Berdasarkan wawancara Penulis dengan Mujimin, S. Sos, selaku Sekretaris Desa 
Sambirejo pada Tanggal 28 Desember 2017. 
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Permusyawaratan Desa, kemudian Badan Permusywaratan Desa menyepakati 

Rancangan Peraturan Desa tersebut, bukan menyetujui atau tidak menyetujui 

Rancangan Peraturan Desa tersebut, begitu juga sebaliknya, untuk Rancangan 

Peraturan Desa yang dirancang atau diusulkan oleh Badan Permusyawaratan 

Desa, oleh Pemerintah Desa akan dievaluasi dan disepakati, dengan berpangkal 

tolak pada kesatuan pemahaman pemerintah desa sambirejo bersama dengan 

Badan Permusyawaratan Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah 

sebagai mitra kerja Pemeerintah Desa dalam menjalankan Pemerintahan Desa 

Sambirejo,86 demikian pula informasi yang diperoleh dari Bapak Samidi selaku 

Kepala Urusan Pemerintahan Badan Permusyawaratan Desa, bahwa, peran BPD 

hanya sebatas mitra kerja Pemerintah Desa, yang lebih mengedepankan 

Musyawarah Desa untuk menyepakati berbagai hal yang dibahas di dalam 

Musyawarah tersebut termasuk di dalamnya adalah pembahasan mengenai 

Rancangan Peraturan Desa.87 

 

 

 

 

 

86 Berdasarkan wawancara Penulis dengan Mujimin S. Sos, selaku Sekretaris Desa 
Sambirejo pada Tanggal 28 Desember 2017. 

87 Berdasarkan wawancara Penulis dengan Samidi, selaku Kepala Urusan Pemerintahan 
Badan Permusyawaratan Desa, pada Tanggal 28 Desember 2017. 

68 
 

                                                 



 
 

2. Kendala Bagi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan 

Peraturan Desa di Desa Sambirejo 

Adapun kendala bagi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sambirejo 

dalam melaksanakan perannya untuk membahas dan menyepakati Rancangan 

Peraturan Desa, penulis menggunakan 2 (dua) narasumber, yang pertama adalah 

dari pihak Pemerintah Desa yakni, Bapak Mujimin, S. Sos, selaku Sekretaris Desa 

Sambirejo, dan yang kedua, narasumber dari pihak Badan Permusyawaratan Desa 

yakni, Bapak Samidi, selaku Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan BPD. 

Menurut Mujimin, selaku Sekretaris Desa Sambirejo, ada beberapa hal 

yang menjadi kendala bagi Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan 

perannya untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, antara 

lain kendalanya adalah mengenai wawasan atau pengetahuan tentang Teknik 

penyusunan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Desa yang dimiliki 

anggota BPD dapat dikatakan masih minim, misalnya, terkadang anggota Badan 

Permusyawaratan Desa tidak memahami isi dari suatu Peraturan Desa, baik tidak 

memahami redaksi pasal, konsideran, hierarki perundang-undangan, dengan 

demikian, kendala timbul pada saat membahas suatu Peraturan Desa, memaksa 

pihak pemerintah untuk menjelaskan lagi apa maksud dari pasal yang dibuat, 

menjelaskan mengenai konsiderans, dan menjelaskan tentang payung hukum 

Peraturan Desa yang akan dibuat, artinya ketika melakukan pembahasan yang 

seharusnya membahas hal-hal pokok yang berkaitan dengan materi Peraturan 

Desa, menjadi membahas hal-hal lain diluar Peraturan Desa tersebut, akibatnya 

lebih banyak waktu yang akan diperlukan untuk membuat suatu Peraturan Desa. 

69 
 



 
 

Berkaitan dengan penjelasan di atas, bahwa masyarakat secara plural terus 

berkembang dan pemerintah di tingkat yang lebih tinggi dari pemerintahan Desa 

membuat Regulasi atau Peraturan Perundang-undangan yang baru untuk 

mengimbangi gerak dinamika sosial yang ada, dengan terbatasnya sumber daya 

manusia di keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa untuk memahami dan 

mengerti Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadi kendala 

untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sambirejo. Kendala 

yang dirasakan BPD mengakibatkan kendala juga bagi Pemerintah Desa untuk 

mengesahkan Peraturan Desa, di sisi lain menurut Mujimin, kurangnya 

penyuluhan atau pembinaan terkait dengan regulasi dan Peraturan yang baru, 

akibatnya Pemerintah Desa belajar secara sendiri-sendiri dalam menggali 

informasi terkait regulasi yang baru dan membuat Peraturan Perundang-

Undangan, setelah Pemerintah Desa belajar sendiri untuk membuat dan 

menghindari hal-hal yang berbenturan dengan Peraturan yang lebih tinggi maka 

Peraturan Desa yang dirancang tersebut baik setelah dibahas maupun sebelum 

dibahas oleh BPD tetap diserahkan kepada Kecamatan untuk dikoreksi atau 

dievaluasi, kenyataannya bahwa setiap Peraturan Desa yang dibuat Pemerintah 

Desa selalu mendapat evaluasi dan koreksi dari tingkat Kecamatan, yang 

berakibat pada tertundanya suatu Peraturan Desa untuk disahkan sebagai payung 

hukum Pemerintahan Desa untuk menyelenggarakan Pemerintahan.88 

Sedangkan menurut Samidi, kendala yang dirasakan Badan 

Permusyawaratan Desa dalam menjalankan perannya untuk Membahas dan 

88 Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Mujimin S. Sos, selaku Sekretaris Desa 
Sambirejo, pada tanggal 28 Desember 2017. 
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menyepakati Rancangan Peraturan Desa adalah antara lain, waktu yang terbatas 

bagi masing-masing anggota BPD, artinya bagi BPD sendiri sulit untuk 

menetapkan waktu untuk membahas suatu Peraturan Desa yang dirancang oleh 

Pemerintah Desa,  sehingga terhadap Peraturan Desa tersebut tidak memperoleh 

koreksi dan evaluasi dari Badan Permusyawaratan Desa, di sisi lain juga, 

pemahaman dan wawasan anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam 

memahami Aturan Perundang-undangan, hal tersebut mengakibatkan suatu 

Peraturan Desa tidak dikoreksi dan tidak dievaluasi oleh Badan Permsuyawaratan 

Desa. artinya, minimnya kritik dan saran yang dilakukan oleh Badan 

Permusyawaratan Desa dalam membuat suatu Peraturan Desa.89 

Dalam hal pembuatan Peraturan Desa, berdasarkan pada informasi yang 

diperoleh dari Mujimin, sebelum membuat suatu Peraturan Desa atau ketika 

membahas dan menyepakti Rancangan Peraturan Desa, sebaiknya Pemerintah 

Kecamatan mendampingi atau melakukan penyuluhan kepada Pemerintah Desa 

guna menghindari, atau memninimalisir hal-hal yang perlu dikoreksi dan 

dievaluasi, juga sebagai saran bagi Pemerintahan Desa untuk belajar dan mehami 

hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan suatu Peraturan Desa. Selama ini, 

Penyuluhan dan sosialisasi mengenai Regulasi yang baru terhadap Pemerintah 

Desa memang pernah dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan, tetapi tidak secara 

rutin dan tidak mempunyai kepastian kapan penyuluhan dan sosialisasi tersebut 

dilakukan. Jika disimpulkan, kendala-kendala bagi BPD dalam melaksanak 

89 Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Samidi, selaku Ketua Bidang 
Penyelenggaraan Pemerintahan BPD, tanggal 28 Desember tahun 2017. 
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perannya dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa adalah 

sebagai berikut: 

1. Sumber daya manusia yang tidak memadai pada anggota BPD dalam 

memahami Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 

2. Sulitnya menentukan waktu untuk membahas Rancangan Peraturan Desa 

di internal BPD; 

3. Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan terkait Pembentukan Peraturan 

Desa oleh Pemerintah Kecamatan kepada internal BPD. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Peran Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Prambanan, Kabupaten 

Sleman dalam pembentukan Peraturan Desa adalah dengan membahas Rancangan 

Peraturan Desa yang disusun oleh pemerintah desa yang telah dikonsultasikan 

kepada masyarakat desa dan pemerintah kecamatan prambanan, terhadap 

rancangan peraturan desa tersebut, Badan Permusyawaratan Desa melakukan 

Rapat Internal BPD untuk melakukan pembahasan mengenai substansi pengaturan 

yang termuat dalam Rancangan Peraturan Desa. 

Peraturan Desa dibuat oleh Kepala Desa dan disepakati oleh Badan 

Permusyawaratan Desa dengan proses dimusyawarahkan bersama dan melibatkan 

masyarakat, hal ini mencirikan sistem demokrasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan di Desa, karena tindakan pemerintah adalah hasil kesepakatan dari 

Masyarakat Desa. peraturan desa merupakan Peraturan Perundang-undangan yang 

memiliki asas bahwa peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya. Badan 

Permusyawaratan Desa sebagai wakil masyarakat untuk menyepakati peraturan 

perundang-undangan harus memahami bagaimana teknik pembentukan 

perundang-undangan   guna meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terdapat 

dalam sebuah peraturan desa yang pada akhirnya menghambat pelaksanaannya 

atau kekaburan dan kesalahan dalam menjalankan suatu peraturan tersebut. 

73 
 



 
 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pemerintah Desa dalam membuat Peraturan Desa bekerjasama dengan 

Badan Permusyawaratan Desa dengan mekanisme membahas dan 

menyepakati, dalam hal melakukan pembahasan, Badan Permusyawaratan 

Desa berhak melakukan Musyawarah Internal, dan daam menyepakati 

BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang berisikan Pemerintah 

Desa, Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat dan anggota 

masyarakat lainnya, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintahan Desa yang 

berdaulat dan demokratis. 

2. Badan Permusyawaratan Desa lebih mengutamakan fungsi sebagai Mitra 

Kerja Pemerintah Desa, bukan sebagai fungsi legislasi, walaupun 

Peraturan Perundang-Undangan memberikan peluan untuk hal itu, sebagai 

mitra kerja pemerintah desa, Badan Permusyawratan Desa dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya mengutamakan Musyawarah Desa untuk 

sama-sama membahas dan menyapakati hal-hal yang diprioritaskan bagi 

Desa untuk ditangani. 

3. Bahwa Pendidikan minimal bagi pemerintah desa dan Badan 

Permusyaawaratan Desa tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam 

melaksanakan perannya masing-masing, karena yang paling penting pada 

aparat desa memahami dan mau bekerja untuk mensejahterakan kehidupan 

bagi penduduk desa. 
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4. Dalam hal memonitoring atau mengawasi kinerja kepala desa, Badan 

Permusyawaratan Desa meminta kepada Pemerintah dan Perangkat Desa 

Notulensi program kerja Pemerintah Desa, apabila terdapat program kerja 

Pemerintah Desa yang tidak dilaksanakan oleh Kepala Desa, maka Badan 

Permusyawaratan Desa berhak menanyakan dan menegur Kepala Desa. 

5. Dalam setiap tahun anggaran, Pemerintahan Desa Sambirejo menetapkan 

Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa kurang lebih sebanyak 

4 (empat) sampai dengan 6 (enam) Peraturan Desa yang 1 (satu) di 

antaranya merupakan Peraturan Desa Usulan yang dirancang oleh Badan 

Permusyawaratan Desa. 

6. Adapun Rancangan Peraturan Desa yang dibahas dan disepakti oleh BPD 

dan Kepala Desa dalam Periode tahun 2015 dan Periode 2016 antara lain: 

Rancangan Peraturan Desa Desa Sambirejo Nomor Tahun 2015 Tentang 

Pelestarian Sarana Prasarana Hasil Kegiatan Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan., Rancangan Peraturan Desa 

Nomor Tahun 2015 Tentang Pungutan Desa., Rancangan Peraturan Desa 

Nomor Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa Sambirejo 

Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2015., 

Rancangan Peraturan Desa Nomor Tahun 2015 Tentang Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Desa., Rancangan Peraturan Desa Nomor Tahun 

2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa 

Sambirejo Tahun Anggaran 2016., Rancangan Peraturan Desa Nomor 

Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Obyek-Obyek Wisata Di Wilayah Desa 
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Sambirejo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 

2016., Rancangan Peraturan Desa Nomor Tahun 2016 Tentang Pungutan 

Desa Tahun 2016., Rancangan Peraturan Desa Nomor Tahun 2016 

Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. 

7. Dari jumlah Peraturan Desa yang dibuat oleh Pemerintahan Desa, dapat 

dikatakan bahwa Proyek Legislasi pada Desa Sambirejo proporsional 

dalam rangka mewujudkan kesejahteraan di Desa tersebut. 

 

B. Saran 

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian ini, Penulis memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Pemerintahan Desa dalam membuat suatu Peraturan Desa sebaiknya 

didampingi oleh Pemerintah Kecamatan, hal tersebut dianggap perlu 

mengingat efektifitas dan efisiesi bagi Pemerintahan Desa dalam 

menyelenggarakan Pemerintahan. Selain itu, Pemerintah kecamatan atau 

Pemerintah tingkat Kabupaten sebaiknya melakukan program yang 

berkaitan dengan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara 

rutin dan terjadwal, mengingat sumber daya manusia dalam Pemerintahan 

Desa masih minim dalam memahami Teknik Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan. 

2. BPD selaku Lembaga di Desa yang mewakili masyarakat dalam 

berhadapan dengan Pemerintah Desa, sebaiknya BPD selalu menggali dan 

memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
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pemerintahan desa agar dapat membantu pemerintah desa dalam membuat 

peraturan desa, dan tidak merasa kebingungan ketika membahas peraturan 

desa, outputnya, dihasilkan peraturan desa yang minim koreksi dan 

evaluasi dari Pemerintah Kecamatan. 
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