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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Efektivitas Hukum

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif, dalam bahasa

Inggris effectiveness yang telah mengintervensi kedalam Bahasa Indonesia dan

memiliki makna “berhasil”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

(2008:352), efektivitas adalah keefektifan, yaitu keberhasilan suatu usaha,

tindakan. Dalam bahasa Belanda effectief memiliki makna berhasil guna.

Sedangkan efektivitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai

keberhasilgunaan hukum, hal ini berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan

hukum itu sendiri, sejauh mana hukum atau peraturan itu berjalan optimal dan

efisien atau tepat sasaran.

Teori Efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisisi

tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam

pelaksanaan dan penerapan hukum.

Ada tiga fokus dalam kajian teori ini, yang meliputi:

a. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum.

b. Kegagalan didalam melaksanakannya.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhinya.18

18 Salim dan Erlis Septiana Nurbani. 2013. Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan
Disertasi. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Jakarta. Penerbit Rajawali Press. Hal. 375.
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Menurut Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul “Law and

Society”, efektif atau tidaknya suatu perundang-undangan sangat dipengaruhi

oleh tiga faktor, dimana ketiga faktor tersebut adalah :

a) Substansi Hukum

Inti dari peraturan perundang-undangan itu sendiri

b) Struktur Hukum

Para penegak hukum yang langsung berkecimpung di bidang penegakan

hukum tersebut.

c) Budaya Hukum

Bagaimana sikap masyarakat hukum ditempat hukum itu dijalankan.

Apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang telah

ditetapkan dapat diterapkan maka masyarakat akan menjadi faktor

pendukung. Namun, bila masyarakat tidak mau mematuhi peraturan yang

ada maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat utama dalam

penegakan peraturan yang dimaksud.

Menurut Soerjono Soekanto, suatu sikap tindak atau perilaku hukum

dianggap efektif apabila sikap tindak atau perilaku pihak lain tersebut

mematuhi hukum.19

Dalam sosiologi hukum, masalah kepatuhan atau ketaatan hukum atau

kepatuhan terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor

19Soerjono Soekanto. 1985. Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi. Jakarta. Penerbit CV.
Ramadja Karya. Hal. 01.
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yang pokok dalam menakar efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam

hukum ini.20

Efektivitas hukum sedikit banyak ditentukan oleh sahnya hukum,

artinya apakah hukum dibentuk dan dilaksanakan oleh orang-orang atau badan-

badan yang berwenang, yakni kekuasaan yang diakui oleh masyarakat.21

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau

tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukum

Masalah-masalah yang terjadi terhadap penegakan hukum yang berasal dari

Undang-undang disebabkan karena :

a) Tidak sesuai dengan asas-asas berlakunya Undang-undang

b) Belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk

menerapkan Undang-undang

c) Penafsiran Undang-undang yang kurang relevan dan penerapannya

diakibatkan oleh ketidakjelasan arti kata-kata Undang-undang22

2. Faktor penegak hukum

Yaitu pihak-pihak yang membentuk ataupun menerapkan hukum, yang

dimaksud dengan penegakan hukum dibatasi pada kalangan yang secara

langsung berkecimpung di dalam bidang penegakan hukum yang tidak

hanya mencakup law enforcement akan tetapi juga peace maintanance.

20 Soerjono Soekanto. 1996. Sosiologi Suatu Pengantar. Bandung. Penerbit Rajawali
Press. Hal. 20.

21 Soerjono Soekanto. 1988. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta. Cetakan 5. Penerbit
Rajawali Press. Hal. 80.

22 Soerjono Soekanto. 2007. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.
Jakarta. Penerbit Raja Grafindo Persada. Hal. 17-18
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Kalangan-kalangan tersebut seperti mereka yang bertugas di bidang-bidang

kehakiman, kejaksaan, kepolisian, keadvokatan dan permasyarakatan.23

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan

hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut,

antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil,

organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan

seterusnya. Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil

penegakan hukum akan tercapai.24

4. Faktor masyarakat

Yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Untuk

mencapai kedamaian di dalam masyarakat, penegakan hukum berasal dari

masyarakat. Yang mana dari sudut pandang tertentu masyarakat dapat

mempengaruhi penegakan hukum tersebut.25

5. Faktor kebudayaan

Yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa

manusia dalam pergaulan hidup. Kebudayaan hukum pada dasarnya

mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang

mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap

baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

23 Ibid. Hal. 19.
24 Ibid. Hal. 37.
25 Ibid. Hal. 45.
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Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang

mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.26

B. Pemerintah Desa

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang menganut

asas demokrasi, hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Hal tersebut terlihat dengan adanya Lembaga Negara sebagai pemegang

kekuasaan yang mempunyai fungsi, wewenang dan kedudukan yang

berbeda, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat yang merupakan

penjelamaan dari seluruh rakyat Indonesia dan pemegang kedaulatan atas

nama rakyat Indonesia dan Presiden sebagai pemegang kekuasaan

Eksekutif, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pemegang kekuasaan

legislatif.

Di desa terdapat lembaga yang kedudukan dan fungsinya sama

dengan DPR yaitu BPD yang memegang kekuasaan legislatif di desa

bersama dengan Kepala Desa untuk membuat Peraturan Desa, APBDes

serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.27

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan

nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan

nama lain. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa,

melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan

pemberdayaan masyarakat Desa.

26 Ibid. Hal. 56-60.
27 Moh.Mahfud. 1998. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta. LP3ES. Hal. 83-87.
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Menurut Pasal 48 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa,

Perangkat Desa terdiri dari:

a. Sekretariat Desa;

b. Pelaksana kewilayahan; dan

c. Pelaksana teknis.28

Menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa,

Kepala Desa bertugas sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa,

b. Melaksanakan Pembangunan Desa,

c. Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berwenang:

a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;

d. Menetapkan Peraturan Desa;

e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

f. Membina kehidupan masyarakat Desa;

g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta

mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk

sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;

28 Pasal 48 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, Op.cit.
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j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara

guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;

l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;

m.Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;

n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa

hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berhak:

a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;

b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;

c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan

lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;

d. Mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;

e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada

perangkat Desa.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berkewajiban:

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;



23

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

d. Menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;

e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel,

transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi,

korupsi, dan nepotisme;

g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku

kepentingan di Desa;

h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;

i.Mengelola Keuangan dan Aset Desa;

j.Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;

k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;

l.Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;

m.Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;

n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;

o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan

lingkungan hidup;

p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.29

Menurut Pasal 27 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa,

dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan Kepala Desa wajib:

29 Pasal 26 Undang-Undang No.06 Tahun 2014 tentang Desa, Op.cit.
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a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap

akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;

b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir

masa jabatan kepada Bupati/Walikota;

c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara

tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;

d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan

pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun

anggaran.30

C. Badan Permusyawaratan Desa

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Desa atau Pemerintahan

Desa diatur dalam pasal 118 jo Pasal 121 I. S. Yaitu Undang-Undang

Dasar Hindia Belanda. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa penduduk

negeri/asli dibiarkan di bawah langsung dari pimpinan. Kemudian

pengaturan lebih lanjut tertuang dalam IGOB (Inlandsche Gemeente

Ordonantie Buitengewesten) LN 1938 No. 490 yang berlaku sejak 1

Januari 1939 LN 1938 No. 681. Nama dan jenis dari persekutuan

masyarakat asli ini adalah Persekutuan Bumi Putera.31

Asal-usul desa diperhatikan dan diakui sedemikian rupa sehingga

tidak mengenal adanya penyeragaman istilah beserta komponen-komponen

yang meliputinya. Desa/Marga berasal dari serikat dusun baik atas dasar

30 Ibid. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa
31 Wijaya, HAW. 2002. Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Suautu Telaah Administrasi Negara). PT.
Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal. 23-29
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susunan masyarakat geologis maupun teritorial. Desa/Marga adalah

masyarakat hukum adat berfungsi sebagai kesatuan wilayah Pemerintah

terdepan dalam rangka Pemerintahan Hindia Belanda dan merupakan

Badan Hukum Indonesia. Sedangkan bentuk dan susunan pemerintahannya

ditentukan berdasarkan hukum adat masing-masing daerah. Adapun dasar

hukumnya adalah Indische Staasgeling dan IGOB Stb.1938 No. 490 Jo.

681.

Sedangkan BPD pada masa itu dinamakan Dewan Desa/Marga.

Pemerintah Desa/Marga didampingi oleh Dewan Desa/Marga yang

berfungsi sebagai lembaga pembuat peraturan-peraturan dalam rangka

kewenangan menurut hukum adat. Dengan demikian sejak masa

pemerintahan kolonial, bangsa Indonesia telah mengenal lembaga pembuat

peraturan-peraturan di tingkat desa.32

Pada masa pemerintahan Jepang pengaturan tentang desa diatur

dalam Osamu Seirei. Pemerintahan desa pada masa ini terdiri dari 9 orang

pejabat, yakni Lurah, Carik, Mandor yang berjumlah 5 orang, Polisi Desa,

dan Amir. Pada masa Jepang ini desa dalam pengaturan dan pengendalian

yang sangat ketat. Rakyat digunakan untuk keperluan perang yaitu Heiho,

Kaibodan, Seinendan, dan lain-lain. Fungsi kepala desa hanya menjadi

pengawas rakyat untuk menanam tanaman yang dibutuhkan oleh

pemerintah Jepang. Pada masa ini desa dibentuk untuk menyokong

32 Ibid. Hal. 23-29
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kepentingan pemerintahan Jepang, hingga badan legislatif desa belum

masuk dalam pengaturan tentang desa.33

Pada awal kemerdekaan, pemerintahan Desa/Marga diatur dalam

bab IV Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik

Indonesia Tahun 1945 sebelum diamandemen adalah sebagai berikut:

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk
susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan
memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem
pemerintahan negara, dan hak asal usul dalam daerah-daerah yang
bersifat istimewa.”

Dalam bab penjelasan dinyatakan bahwa:

“Dalam teritorial Negara Indonesia terdapat kurang lebih 250
Zelfbesturendelandschappen dan Volksgemeenschappen seperti desa di
Jawa dan Bali, negeri Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan
sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh
karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa”.34

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.35

Pada masa kemerdekaan ini desa tetap diakui berdasarkan susunan

aslinya, akan tetapi penggunaan istilah desa lebih banyak digunakan di

pemerintahan dan lingkungan akademik. Untuk mengatur pemerintahan,

kemudian lahirlah UU No. 1 Tahun 1945 yang mengatur tentang

kedudukan desa dan kekuasaan komite nasional daerah. Undang-undang

33 Dwipayana, Ari AA GN. 2009. Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan
Desa. Bahan Kuliah Manajemen Masyarakat Adat PLOD UGM.

34 Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945,
Loc.cit.

35 Wijaya, HAW. 2002. Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Suatu Telaah Administrasi Negara). PT.
Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal. 5.
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ini dianggap terlalu sederhana dan kurang memuaskan dan digantikan

dengan UU No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam

undang-undang ini daerah dibagi menjadi tiga tingkatan, yakni propinsi,

kabupaten/kota besar, dan desa/kota kecil.

Pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS) ditetapkan peraturan

desentralisasi oleh pemerintah Negara Republik Indonesia Timur (NIT)

yakni, UU No. 4 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Indonesia

Timur. Undang-undang ini membagi daerah menjadi tiga tingkatan, yaitu:

a. Daerah

b.Daerah Bahagian

c. Daerah Anak Bahagian.

Setelah Indonesia kembali menjadi negara Republik, pengaturan

tentang Pemerintahan Daerah diatur kembali melalui Undang-undang 1

Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Undang-undang

ini mengatur tentang jumlah tingkatan daerah sebanyak-banyaknya tiga

tingkatan, kedudukan kepala daerah, dan tentang pengawasan yang

dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Otonomi pada undang-undang ini terdiri

dari dua jenis, yakni otonomi biasa dan daerah swapraja. Hingga undang-

undang ini digantikan desapraja sebagai daerah Tingkat III belum dapat

dilaksanakan.

Keluarnya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang

menyatakan berlakunya kembali UUD 1945. Pada masa itu presiden

mengeluarkan Penpres No. 6 tahun 1959 tentang pemerintahan daerah.
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Lahirnya Penpres ini terjadi pemusatan kekuasaan ke dalam satu garis

birokrasi yang bersifat sentralistis. Pada masa ini, pemerintah membentuk

Panitia Negara Urusan Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Selama dua

tahun bekerja lahirlah dua undang-undang, yakni Undang-undang No. 18

tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan Undang-

undang No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja.

Istilah Desapraja yang digunakan dalam Undang-undang No. 19

Tahun 1965 digunakan secara seragam di seluruh Indonesia. Alat-alat

kelengkapan Desapraja menurut undang-undang ini adalah:

a)Kepala Desa

b)Badan Musyawarah Desa

c)Pamong Desa Praja

d)Panitera Desa Praja

e)Petugas Desapraja

f) Badan Pertimbangan Desapraja.

Akan tetapi, pelaksanaan undang-undang ini ditunda (dibekukan) dan

pelaksanaan Desapraja tidak terwujud. Dari penjelasan diatas dapat

diketahui bahwa pada masa kemerdekaan sudah ada pengaturan tentang

Badan Musyawarah desa melalui Undang-undang No. 19 Tahun 1965

tentang Desapraja. Undang-undang tersebut belum terimplementasi di

banyak daerah.36

36 Surya Ningsih, loc.cit
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Pada masa Orde Baru dalam prakteknya terlihat berusaha untuk

memasuki wilayah-wilayah adat. Hal ini dapat terlihat dari berbagai

kebijakan yang mengarah pada sistem sentralisasi. Untuk mempercepat

proses implementasi idiologi pembangunan, diciptakanlah berbagai proyek

intevensi dari mulai yang berdimensi ekonomi sampai dengan sosial

budaya. Pada awal masa Orde Baru Pemerintah Daerah menurut Undang-

Undang No.5 Tahun 1974 terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dan Dewan Pemerintahan Daerah (DPRD dan DPD), tetapi dalam hal ini

terdapat terutama mengenai Kepala Daerah merupakan alat perlengkapan

(unsur) Pemerintah Daerah yang berdiri sendiri di samping DPRD dan

sebagai pemegang kekuasaan Eksekutif di daerah.

Akan tetapi dalam pelaksanaanya mengenai prinsip otonomi daerah

yang nyata dan bertanggung jawab banyak mengalami hambatan. Selain

itu juga dalam hal pemerintahan desa yang diatur dalam Undang-Undang

No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dimana institusi ini dikenal

dengan istilah Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang melakukan

pengawasan Pemerintahan Desa berdasarkan UndangUndang No.5 Tahun

1979 ayat 3 huruf B jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 1981

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan

Perangkat Desa Pasal 4 ayat 2 jo Peraturan 37 Menteri Dalam Negeri No.2

Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa Pasal 5

ayat 2. Pasal 4 ayat 2 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun

1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa Pasal 5 ayat 2.
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Berdasarkan Undang-Undang ini dimaksud Lembaga Musyawarah Desa

adalah lembaga permusyawaratan/ pemufakatan yang ke anggotaanya

terdiri atas kepala-kepala dusun, Pimpinan Lembaga-lembaga

Kemasyarakatan dan Pemuka-pemuka Masyarakat Desa yang

bersangkutan. Dalam hal ini mempunyai kesamaan arti fungsi normatif,

namum memiliki yang relatif berbeda apalagi dalam praktiknya. Mengenai

kedudukan dan fungsi dalam hal pengawasan pemerintahan dan

menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat pada masa ini lebih

baik dimana apa yang menjadi aspirasi masyarakat dapat tercapai.37

Pada masa reformasi lahir Undang-undang No. 22 Tahun 1999

Tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian digantikan melalui Undang-

undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-

undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah lahir

menggantikan Undang-undang No. 5 Tahun 1979 Tentang Desa.

Pengaturan tentang desa dalam undang-undang ini ada dalam Bab XI Pasal

93-111 (ada 18 pasal).

Dalam undang-undang ini Lembaga Musyawarah Desa (LMD)

diganti menjadi Badan Perwakilan Desa. Pengaturan tentang BPD ini ada

dalam pasal 104 dan 105 Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang

Pemerintahan Daerah. Pasal 104 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999

Tentang Pemerintahan Daerah yaitu:

37 Ibid. Hal. 164.
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“Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi

mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap

penyelenggaraan pemerintahan desa”. 38

Dari pasal tersebut terlihat bahwa BPD memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu :

a) Mengayomi adat istiadat

b) Membuat peraturan desa

c) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

d) Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Akan tetapi, dalam prakteknya fungsi ini belum berjalan semuanya.39

Pada Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan

Daerah pasal 105 mengatur tentang keanggotaan BPD. Anggota BPD

dipilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan.

Pimpinan BPD dipilih dan oleh anggota. Pengaturan ini tentu berbeda

dengan pengaturan pada Undang-undang No. 5 tahun 1979 Tentang Desa.

Keanggotaan BPD tidak lagi diisi oleh perangkat desa, melainkan diisi

oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan. BPD menjadi sebuah

badan yang independen yang berarti BPD bebas dari campur tangan

perangkat desa.

Dari kedua pasal tersebut mengindikasikan adanya struktur dan

fungsi baru kelembagaan di desa. Kepala desa tidak lagi memiliki

kekuasaan yang absolut seperti dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1979

38 Pasal 104 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
39 Mashad Dhurorudhin. 2005. Konflik Elit Politik Di Pedesaan. Yoygyakarta. Pustaka

Pelajar.
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Tentang Desa. Kepala Desa menjalankan fungsi administrasi, anggaran,

dan pembuatan keputusan desa bersama-sama dan dengan pengawasan

BPD. Keberadaan BPD secara normatif menandai terbentuknya lembaga

pengontrol kepala desa dengan menjalankan fungsi check and balances

dalam pemerintahan desa.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 ini kemudian direvisi menjadi

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. BPD

diatur pada pasal 209 dan pasal 210. Pasal 209 Undang-Undang No. 32

Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu:

“Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa

bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi

masyarakat”.40

Dalam undang-undang ini BPD memiliki 2 fungsi, yaitu:

a) Menetapkan peraturan desa

b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Jika dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya ada pengurangan

fungsi dari BPD. Fungsi yang hilang tersebut adalah mengayomi adat

istiadat dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan

pemerintahan desa.

Pada Pasal 210 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah mengatur tentang keanggotaan BPD. Anggota BPD

adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan

40 Pasal 209 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Op.cit.
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cara musyawarah dan mufakat. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh

anggota BPD. Dalam undang-undang ini masa jabatan anggota BPD sudah

dibatasi, yakni selama 6 tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 (satu) kali

masa jabatan berikutnya.

Penjabaran lebih lanjut tentang pengaturan BPD ini ada dalam

Peraturan pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Pengaturan BPD

dalam PP ini terdapat pada bagian ketiga dari pasal 29 hingga pasal 42

(ada 13 pasal). Hal-hal yang diatur tentang BPD adalah tentang kedudukan,

keanggotaan, struktur, fungsi, wewenang, hak, kewajiban, kegiatan dan

larangan bagi BPD. Peraturan pemerintah ini telah mengatur BPD secara

lebih rinci dibandingkan dengan pengaturan pada undang-undang

sebelumnya.

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

desa yang jumlah anggotanya ditetapkan dengan jumlah ganjil, yakni 5

(lima) hingga 11 (sebelas) orang. BPD memiliki fungsi menetapkan

peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan

aspirasi masyarakat. Wewenang terpenting yang diberikan kepada BPD

adalah membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Dengan

adanya wewenang ini BPD bersama kepala desa dapat bersama-sama

dalam membuat peraturan desa. Setelah peraturan dibuat dan disahkan,

BPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa tersebut

dan BPD juga melakukan pengawasan terhadap peraturan kepala desa.
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Untuk menunjang wewenang ini, BPD diberikan hak untuk meminta

keterangan kepada pemerintah desa.

Selain wewenang tersebut, BPD dapat mengusulkan pengangkatan

dan pemberhentian kepala desa. Jadi, kepala desa dapat diganti atas usulan

dari BPD. Jika kedudukan kepala desa telah habis masa jabatannya BPD

akan membentuk panitia pemilihan kepala desa. Wewenang lain dari BPD

adalah BPD menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan

menyalurkan aspirasi masyarakat. Aspirasi yang terhimpun dari

masyarakat kemudian disampaikan kepada pemerintah desa. Dari

wewenang BPD tersebut diatas, terlihat bahwa BPD memiliki hak

legislatif dan hak pengawasan/controlling serta hak budgeting. Tentang hal

ini diatur dalam pasal 73 ayat (3) yang berbunyi:

“Kepala desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan

Peraturan Desa”.

Setelah 18 tahun reformasi berlalu (1999-2017), Undang-undang

tentang pemerintahan daerah terus mengalami perubahan sesuai dengan

perkembangan masyarakat. Ide-ide untuk memecah Undang-undang No.

32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah akhirnya terlaksana dengan

lahirnya 3 (tiga) undang-undang baru yaitu:

a. Undang-undang tentang pemerintahan daerah,

b. Undang-undang tentang desa,

c. Undang-undang tentang pemilihan kepala daerah.
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Setelah mengalami perdebatan yang sangat panjang, akhirnya

disahkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada tanggal

15 Januari 2014. Aturan pelaksanaan undang-undang ini diatur dalam PP

No. 43 Tahun 2014 yang kemudian direvisi menjadi PP No. 47 Tahun

2015 pada tanggal 30 Juni 2015. Pada undang-undang No. 06 tahun 2014

ini peran BPD sebagai lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat

desa justru dikebiri. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 69 ayat (3) yang

berbunyi:

“Peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan

disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.”

Pengaturan ini berbeda dengan pengaturan pada undang-undang

sebelumnya. Pada PP No. 72 tahun 2005 pasal 55 ayat (1) disebutkan

bahwa peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa bersama BPD. Dalam

undang-undang terbaru tentang desa, BPD hanya memberikan

pertimbangan terhadap peraturan desa, bukan lagi memberikan persetujuan.

Derajat pertimbangan justru lebih ringan dibandingkan dengan persetujuan.

Pertimbangan dapat diterima atau ditolak, sedangkan persetujuan sifatnya

mengikat. Apabila BPD menolak menyetujui sebuah rancangan peraturan

desa karena berbagai alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,

maka rancangan tersebut tidak dapat dilanjutkan penyusunannya.

Selain dalam pembuatan peraturan desa, pengebirian BPD juga

terlihat pada bab Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pada aturan

sebelumnya, yakni pada Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 pasal 73
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ayat (3) dinyatakan bahwa kepala desa bersama BPD menetapkan

APBDesa setiap tahun dengan peraturan desa. Akan tetapi, pada Undang-

Undang No. 6 tahun 2014 pasal 73 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa:

a. Rancangan APBDesa diajukan oleh kepala desa dan

dimusyawarahkan bersama BPD

b. Sesuai dengan hasil musyawarah, kepala desa kemudian menetapkan

APBdesa.41

BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai

parlemennya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era

otonomi daerah di Indonesia.42

Fungsi BPD dari tahun ke tahun sebelum munculnya Undang-Undang

Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa adalah sebagai berikut :

Pasal 104 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah :

a) Mengayomi adat istiadat

b) Membuat Peraturan Desa

c) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

d) Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah

Daerah :

41 Wasistiono, Sadu. loc.cit.
42 Sugeng. Kedudukan fungsi tugas wewenang dan hak. http://www.edukasippkn.com,

diakses pada tanggal 07 Maret 2017.
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a) Anggota Badan Perwakilan Desa dipilih dan oleh penduduk desa yang

memenuhi persyaratan

b) Pimpinan Badan Perwakilan Desa dipilih dari dan oleh anggota

c) Badan Perwakilan Desa bersama dengan Kepala Desa menetapkan

Peraturan Desa

d) Pelaksanaan Peraturan Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa

Pasal 209 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah :

a) Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa bersama

Kepala Desa

b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

Pasal 210 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah :

a) Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk

desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat

b) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dipilih dari dan oleh anggota

Badan Permusyawaratan Desa

c) Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah 6 tahun dan

dapat dipilih untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya

d) Syarat dan kata cara penetapan anggota dan pimpinan Badan

Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Desa yang berpedoman

pada Peraturan Pemerintah.
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Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan

keterwakilan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, RT, dan RW dan

keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis

melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5

(lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang. Penetapan Jumlah

anggota BPD memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan

Keuangan Desa.43

Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan

keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.

Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal

pengucapan sumpah/janji. Anggota BPD dapat dipilih untuk masa

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

secara berturut-turut.44

Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan

Bupati/Walikota, di mana sebelum memangku jabatannya mengucapkan

sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu

oleh Bupati/ Walikota. Ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD

secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus. BPD

berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung

dan menyalurkan aspirasi masyarakat.45

43 Pasal 05 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016
Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Op.cit.

44 Pasal 56 Undang-Undang No.06 Tahun 2014 tentang Desa, Op.cit.
45 Ibid. Pasal 14 Undang-Undang No.06 Tahun 2014 tentang Desa.
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Kedudukan dan Fungsi Anggota BPD di antaranya adalah sebagai berikut:

a. BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa

b. BPD dibentuk berdasarkan usulan masyarakat Desa yang bersangkutan.

c. BPD befungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

BPD mempunyai fungsi sesuai Pasal 31 Permendagri Nomor 110

Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa:

a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama

Kepala Desa

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa

c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.46

Tugas dan Wewenang BPD adalah :

a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.

b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan

Peraturan Kepala Desa.

c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.

d. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.

e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan

aspirasi masyarakat.

f. Memberi persetujuan pemberhentian/ pemberhentian sementara

Perangkat Desa.

g. Menyusun tata tertib BPD.

46 Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016
Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Op.cit.
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Hak BPD secara umum:

a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;

b. Menyatakan pendapat.

Hak-Hak Anggota BPD:

a. Mengajukan rancangan Peraturan Desa;

b. Mengajukan pertanyaan;

c. Menyampaikan usul dan pendapat;

d. Memilih dan dipilih;

e. Memperoleh tunjangan.47

D. Peraturan Desa

Peraturan Desa merupakan peraturan perundang-undangan yang

ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

Peraturan Desa merupakan satu dari tiga peraturan yang ada di desa,

Peraturan Antar Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa. Peraturan

Kepala desa menjadi peraturan pelaksana dari Peraturan Desa.

Peraturan Desa berupa penjabaran atas berbagai kewenangan yang

dimiliki oleh desa mengacu pada peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, peraturan desa tidak boleh

bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

Pengertian kepentingan umum meliputi :

a. Terganggunya kerukunan antar masyarakat

b. Terganggunya akses pelayanan publik

47 Sugeng. Kedudukan fungsi tugas wewenang dan hak. http://www.edukasippkn.com,
diakses pada tanggal 07 Maret 2017.
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c. Terganggunya ketentraman dan ketertiban umum

d. Terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat desa

e. Diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras,

antargolongan, serta gender.

Sebagai sebuah produk politik, peraturan desa diproses secara

demokratis dan partisipatif. Artinya proses penyusunan peraturan desa

harus melibatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat desa berhak untuk

mengusulkan atau memberi masukan kepada Kepala Desa dan BPD dalam

proses penyusunan Peraturan Desa. Hampir di setiap regulasi yang

mengatur peraturan desa selalu diawali atau diikuti dengan musyawarah

desa. Artinya, Peraturan Desa harus mengacu pada hasil musyawarah desa

yang melibatkan unsur masyarakat.

Menurut Pasal 69 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa,

jenis peraturan desa terdiri dari :

a. Peraturan Desa

b. Peraturan bersama Kepala Desa

c. Peraturan Kepala Desa.48

Peraturan Desa adalah bentuk peraturan perundang-undangan yang

dibuat Kepala Desa bersama BPD dalam mengatur dan mengurus urusan

masyarakat setempat sesuai dengan asal-usul dan adat istiadatnya. Sesuai

dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, desa diberi kewenangan

48 Pasal 69 Undang-Undang No.06 Tahun 2014 tentang Desa, Op.cit.
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untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui.49

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus

dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan yang baik, yaitu :

a. kejelasan tujuan

b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan

d. dapat dilaksanakan

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan

f. kejelasan rumusan

g. keterbukaan.50

Peraturan Desa menjadi dasar hukum pengelolaan kekayaan milik

desa yang berkaitan dengan penambahan dan pelepasan aset, perencanaan,

pemanfaatan, dan pendayagunaan aset Desa dan tata ruang dalam

pembangunan kawasan perdesaan. Rancangan Peraturan Desa wajib

dikonsultasikan kepada masyarakat. Selain itu, peraturan desa juga wajib

disebarluaskan oleh pemerintah desa sejak disusun hingga ditetapkan.

Dengan demikian, masyarakat desa dapat mengetahui dan terlibat aktif

dalam proses penyusunan dan pengawasan peraturan desa. Masyarakat

berhak tahu dan memberikan masukan rancangan peraturan desa.

49 Hanif Nurcholis. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Jakarta. Penerbit Erlangga. Hal. 115.

50 Pasal 05 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan.
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Rancangan peraturan desa yang telah disepakati disampaikan BPD

kepada Kepala Desa untuk ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah

kesepakatan. Kemudian, rancangan tersebut wajib ditetapkan Kepala Desa

dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 hari sejak diterima.

Peraturan Desa kemudian diserahkan kepada sekretaris desa untuk

diundangkan. Apabila Kepala Desa tidak menandatangani maka peraturan

desa wajib diundangkan dalam lembaran Desa dan sah menjadi peraturan

Desa. Untuk klarifikasi, Kepala Desa menyampaikan peraturan desa yang

telah diundangkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diundangkan.

Bupati/walikota melakukan klarifikasi paling lama 30 hari sejak diterima.

Khusus untuk Peraturan Desa tentang APBDesa, Pungutan, Tata

Ruang, Struktur organisasi Pemerintahan, dan Pungutan merupakan

inisiatif pemerintah desa. Dalam prosesnya rancangan peraturan desa yang

mengatur empat hal tersebut harus mendapatkan evaluasi Bupati/Walikota

sebelum ditetapkan. Kepala Desa menyerahkan hasil rancangan hasil

kesepakatan dengan BPD paling lama 3 (tiga) hari setelah disepakati untuk

dievaluasi. Hasil evaluasi diserahkan oleh bupati/walikota paling lama 20

hari kerja terhitung sejak diterima. Kepala Desa diberikan waktu paling

lama 20 hari sejak diterima hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.

Tugas dan kewenangan supradesa dalam hal ini kabupaten/kota

wajib memberikan pedoman penyusunan, evaluasi dan melakukan

pengawasan tentang peraturan desa. Kewenangan pengawasan yang oleh

Supradesa bahkan bisa membatalkan peraturan desa dengan dua alasan,
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bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Desa yang mengatur kewenangan Desa berdasarkan hak

asal usul dan berskala lokal dalam pelaksaaanya diawasi oleh BPD dan

masyarakat. Apabila terjadi pelanggaran, BPD berkewajiban

mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran sesuai dengan

kewenangannya. Tentu, masyarakat berhak untuk melakukan pengawasan

dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan peraturan desa.51

51 Sofwan Hadi. Sekilas tentang Peraturan Desa. https://sekolahdesa.or.id, diakses
tanggal 07 Maret 2017.

Supradesa adalah seseorang yang mempunyai kewenangan dalam mensukseskan
pembangunan desa dengan cara memonitoring daerah di wilayahnya.


	



