
 

 

 

 

 

 

 

 

Pokok Bahasan 6 

 

Demokratisasi Penataan Kelembagaan 

Desa   



PB 

6.1 

Rencana Pembelajaran 

 

Demokrasi dan 

Kepemimpinan Desa 

 
 

 

Tujuan 

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat: 

1 Menjelaskan tentang hakekat kelembagaan desa yang demokratis dan 

sistem kepemimpinan desa; 

2 Mengidentifikasi bentuk/sosok demokrasi desa yang tepat dengan 

konteks kekinian dan konteks lokal. 

3 Mengenal relasi yang demokratis dalam hubungan antara kepala desa, 

BPD, dan masyarakat. 

4 Mengenal expresi dan wahana ruang publik sebagai meanifestasi dari 

demokrasi deliberatif 

Waktu 

4 JP (180 menit)  

  

Metode 

 Pemaparan, Tanya Jawab, Pemantulan (refleksi pengalaman peserta) dan 

Curah Pendapat. 

Media 

Bahan bacaan  

  

Alat Bantu 

Flipt Chart, spidol, laptop, dan infocus 

 

Pelatih 

Team Teaching 

 

 

 



 

Proses Penyajian 

 

1. Menjelaskan pokok bahasan, sub pokok bahasan dan tujuan yang ingin 

dicapai bersama. Mengantar peserta memahami ruang lingkup pokok 

bahasan dengan Tanya-jawab: 

2. Bagaimana kondisi demokrasi desa dulu dan kini pasca UU Desa? 

Mengapa demikian?  

3. Menawarkan pilihan  metode atau cara pembelajaran yang dianggap 

peserta paling menarik/effektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

4. (Fasilitator/pendamping menjelaskan berbagai pilihan metode dengan 

menunjukkan kekurangan dan kelebihannya: curah pendapat, diskusi 

kelompok, studi pribadi. 

5. Memfasilitasi praktek pembelajaran peserta sesuai metode yang 

ditetapkan bersama. 

6. Memastikan fasilitasi praktek pembelajaran tetap berpusat pada tujuan 

pembahasan sub pokok bahasan dengan menawarkan pertanyaan-

pertanyaan panduan. 

a. Adakah pengaruh demokrasi dan kepemimpinan desa? 

b. Bagaimana bentuk/sosok demokrasi desa yang tepat dengan 

konteks kekinian dan konteks lokal. 

c. Bagaimana strategi mendorong relasi yang demokratis dalam 

hubungan antara kepala desa, BPD, dan masyarakat. 

d. Bagaiman cara mendinamisir expresi dan wahana ruang publik 

sebagai meanifestasi dari demokrasi deliberatif di desa 

e. dst 

 

7. Memfasilitasi proses review hasil pembahasan sub pokok bahasan 

dengan memberikan kesempatan pada peserta untuk memaparkan 

temuannya. 

8. Berikan kesempatan kepada peserta untuk berdiskusi, saling bertanya 

dan menjawab. 

9. Memberikan tanda (highlight) pada beberapa pendapat peserta yang 

dinilai relevan dengan tujuan yang ingin dicapai dan memperkaya 

dengan perspektif Undang-undang Desa. 

10. Memberikan kesempatan pada peserta untuk mengajukan pertanyaan: 

informative, klarifikasi. 

11. Tutup dengan menyampaikan hal-hal yang menarik dalam proses 

pembelajaran dan sampaikan terimakasih atas proses pembelajaran 

bersama. 

 

  



 

PB 

6.2 

Rencana Pembelajaran 

 

Mengupayakan 

Kelengkapan Peraturan 

Desa dan Daerah 
 

 

Tujuan 

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat: 

1. Menjelaskan pengertian dan kedudukan Peraturan di Desa; 

2. Menjelaskan kewenangan, fungsi dan cakupan materi Peraturan Desa; 

3. Menjelaskan Jenis-Jenis Peraturan Desa; 

4. Menjelaskan tahap dan tata cara penyusunan Peraturan di Desa; 

5. Mengemukakan Landasan Penyusunan Peraturan di Desa; 

6. Mengetahui kerangka peraturan di Desa. 

 

Waktu 

5 JP (225 menit)  

  

Metode 

 Pemaparan, Diskusi pleno dan diskusi kelompok,Tanya jawab  

 

Media 

 Bahan Bacaan, Handout 

  

Alat Bantu 

Flipt Chart, spidol, laptop, dan infocus 

 

Pelatih 

Team Teaching 



 

 

Proses Penyajian 

 

Kegiatan 1: Konsep Peraturan Desa 

1. Memulai materi ini dengan mengingatkan kembali materi yang sudah 

dibahas pada sesi sebelumnya, kaitkan dengan judul materi yang akan 

dibahas yaitu “Peraturan Desa“, sampaikan tujuan, proses dan hasil yang 

ingin dicapai; 

2. Pandulah peserta melakukan curah pendapat untuk merumuskan bersama 

pengertian dan fungsi Peraturan di Desa;  

3. Pada saat penjelasan pelatih memberikan penegasan tentang pengertian 

Peraturan di Desa menurut UU No. 6 Tahun 2014; 

4. Mintalah 2 – 3 orang peserta untuk mengemukakan pemahamannya 

tentang kaidah  penyusunan peraturan di desa; 

5. Lakukan penegasan tentang kaidah Penyusunan Peraturan di Desa; 

6. Selanjutnya pelatih menggali pemahamannya dengan menjelaskan 

landasan filosofis, yuridis dan landasan sosiologis; 

7. Buatlah Landasan penyusunan peraturan di Desa, kemudian meminta setiap 

peserta mencermati Lembar Naskah Peraturan di Desa (Peraturan Desa, 

Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa); 

8. Mintalah 2-3 orang peserta untuk menjelaskan Kerangka peraturan di Desa 

dimaksud. 

9. Buatlah catatan penting dan kesimpulan dari hasil pembahasan. 

 

Kegiatan 2: Ruang Lingkup Peraturan Desa 

10. Memulai materi ini dengan mengingatkan kembali materi yang sudah 

dibahas pada kegiatan sebelumnya, kaitkan dengan judul materi yang akan 

dibahas, yaitu “Jenis-Jenis  Peraturan Desa“, sampaikan tujuan, proses dan 

hasil yang ingin dicapai; 

11. Pandulah peserta melakukan curah pendapat untuk menyamakan persepsi 

tentang jenis-jenis Peraturan Desa; 

12. Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, mengklariifikasi dan 

mendalami hal-hal yang perlu penjelasan lebih lanjut; 

13. Pelatih meminta peserta membentuk kelompok 5-7 orang per kelompok. 

Bagikan Lembar Kerja Kewenangan, Fungsi, dan Cakupan Materi kepada 

setiap kelompok; 

14. Pelatih meminta setiap kelompok melakukan diskusi sesuai lembar kerja 

dimaksud; 



15. Berikan kesempatan kepada kelompok untuk melakukan pembahasan dan 

merumuskan materi pokok untuk dipaparkan dalam pleno; 

16. Pelatih meminta wakil dari kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya; 

17. Pelatih meminta peserta dari kelompok lain untuk mengkritisi hasil kerja 

kelompok yang telah dipaparkan. 

18. Pelatih memberikan penegasan tentang kewenangan, fungsi, dan cakupan 

materi dari masing-masing jenis Peraturan di Desa.  

19. Buatlah catatan penting dan kesimpulan dari hasil pembahasan. 

 

Kegiatan 3: Memfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa 

1. Memulai materi ini dengan mengingatkan kembali materi yang sudah 

dibahas pada kegiatan sebelumnya, kaitkan dengan judul materi yang akan 

dibahas yaitu “Memfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa“, sampaikan 

tujuan, proses dan hasil yang ingin dicapai; 

2. Pelatih meminta salah seorang peserta untuk mengemukakan pendapatnya 

tentang proses dan tata cara penyusunan Peraturan di Desa; 

3. Mintalah peserta lain untuk memberikan penjelasan tambahan tentang 

proses dan tatacara penyusunan Peraturan di Desa; 

4. Pelatih menjelaskan bahwa pendapat yang telah diungkapkan tadi sebagai 

pengantar untuk diskusi kelompok merumuskan tatacara penyusunan 

Peraturan di Desa sesuai jenisnya; 

5. Pelatih meminta peserta membentuk kelompok 3-4 orang per kelompok. 

Bagikan kepada setiap kelompok Lembar Kerja Tatacara Penyusunan 

Peraturan di Desa; 

6. Berikan kesempatan kepada kelompok melakukan diskusi sesuai lembar 

kerja dimaksud; 

7. Selanjutnya setelah diskusi kelompok, mintalah wakil dari kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya; 

8. Berikan kesempatan kepada 2-3 peserta untuk bertanya, mendalami, dan 

mengklariifikasi hal-hal yang membutuhkan perjelasan lebih lanjut; 

9. Buatlah catatan penting tetang proses penyusunan peraturan desa; 

10. Buatlah kesimpulan dari hasil pembahasan; 

  



 

 

SPB 

6.3 

Rencana Pembelajaran 

 

Pembaruan Tata Kelola: 

Partisipasi dan 

Pengawasan Masyarakat  
 

 

Tujuan 

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat: 

1. Menjelaskan konsep dasar partisipasi masyarakat dalam tata kelola desa.  

2. Menjelaskan cakupan partisipasi masyarakat dalam Musyawarah desa; 

3. Menjelaskan bentuk-bentuk pelembagaan partisipasi masyarakat dalam 

perencanaan pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan 

 

Waktu 

5 JPL (225 menit)  

  

Metode 

 Pemaparan, Diskusi pleno dan diskusi kelompok,Tanya jawab  

 

Media 

 Bahan Bacaa , Handout 

  

Alat Bantu 

Flipt Chart, spidol, laptop, dan infocus 

 

Pelatih 

Team Teaching 

 

 



 

 

Proses Penyajian 

 

1. Fasilitator menjelaskan tujuan dan proses yang hendak dicapai dalam 

Pokok Bahasan ini. 

2. Fasilitator membuka pertanyaan terbuka pada para peserta “mengapa 

partisipasi dibutuhkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan 

pembangunan di desa?” 

3. Fasilitator meminta peserta untuk berkelompok dan mendiskusikan ‘apa 

yang sudah baik dan apa yang belum baik dalam kehidupan di desa 

terkait dengan partisipasi dan pengawasan pembangunan berbasis 

masyarakat?’ 

a. Bagaimana strategi pendamping desa untuk mendorong partisipasi 

publik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pegawasan 

pembangunan di desa? 

b. Bagaimana strategi pendamping desa dalam menghidupkan 

musyawarah desa sebagai arena ruang publik masyarakat desa? 

4. Fasilitator mengajak tiap kelompok untuk memaparkan hasil diskusi 

kelompoknya dalam Pleno 

5. Fasilitator memberikan respons terhadap hasil diskusi kelompok dengan 

mengacu pada pengaturan yang ada di dalam UU Desa terkait dengan 

partisipasi dan pengawasan masyarakat 

6. Fasilitator memberikan pemaparan tentang ruang-ruang strategis yang 

perlu dioptimalisasi dalam tata kelola yang terkait denga partisipasi dan 

pengawasan penerapan UU Desa ke depan. 

7. Fasilitator menyimpulkan beberapa isu yang menonjol selama proses 

berlangsung. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Bahan Bacaan  6 

 

Demokratisasi Penataan Kelembagaan 

Desa   



 

 
Bahan Bacaan 

 

Demokrasi dan 

Kepemimpinan Desa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pemerintahan desa bukan sekadar administrasi pemerintahan desa.  Lebih dari sekadar 

administrasi pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan desa adalah proses politik, yang 

di dalamnya mengandung pergulatan kepentingan, sekaligus interaksi (hubungan) antara 

kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat atau rakyat serta musyawarah 

desa. Kepemimpinan dan demokrasi desa merupakan jantung dalam politik pemerintahan 

desa. Karena itu modul ini tidak berbicara tentang administrasi pemerintahan desa, 

melainkan berbicara tentang kepemimpinan dan demokrasi desa.  

 

a. Defisit Demokrasi Desa 

Desa mempunyai sejarah panjang dalam menerapkan demokrasi, meski bukan demokrasi 

modern yang diterapkan era sekarang. Sebagai entitas masyarakat berpemerintahan (self-

governing community) desa secara historis mempunyai pengalaman demokrasi komunitarian 

baik secara prosedural maupun substantif.  “Di desa-desa sistem yang demokratis masih kuat 

dan hidup sehat sebagai bagian adat-istiadat yang hakiki, dasarnya adalah pemilikan tanah 

yang komunal yaitu setiap orang merasa bahwa ia harus bertindak berdasarkan persetujuan 

bersama, sewaktu menyelenggarakan kegiatan ekonomi”, demikian ungkap seorang pendiri 

Republik Indonesia, Mohammad Hatta (1956). 

Demokrasi komunitarian desa pada prinsipnya bertumpu pada tiga substansi: 

demokrasi politik (pengambilan keputusan bersama melalui musyawarah dalam rembug 

desa), demokrasi sosial (solidaritas bersama melalui gotong-royong) dan demokrasi ekonomi 

(kepemilikan tanah secara komunal). Demokrasi desa dibingkai dengan tiga tata yang 

dihasilkan dari “kontrak sosial” masyarakat setempat: tata krama (fatsoen), tata susila (etika) 

dan tata cara (aturan main). Tata krama dan tata susila adalah bentuk budaya demokrasi 

yang mengajarkan toleransi, penghormatan terhadap sesama, kesantunan, kebersamaan, 

dan lain-lain. Tata cara adalah sebuah mekanisme atau aturan main untuk mengelola 

pemerintahan, hukum waris, perkawinan, pertanian, pengairan, pembagian tanah, dan lain-

lain. Dalam konteks tatacara pemerintahan, desa zaman dulu sudah memiliki pembagian 

kekuasaan ala Trias Politica: eksekutif (pemerintah desa), legislatif (rembug desa) dan 

yudikatif (dewan morokaki atau tetua adat). Rembug desa terdiri dari seluruh kepala keluarga 



di desa yang secara politik sebagai pemegang kedaulatan rakyat desa (Soetardjo 

Kartohadikoesoemo, 1964).   

Memang romantisme terhadap masa lalu demokrasi desa selalu menjadi referensi bagi 

semesta pembicaraan demokrasi di Indonesia, bahkan digunakan untuk memberi contoh 

ketika demokrasi nasional mengalami kehancuran di masa Orde Baru. Meski Orde Baru telah 

menghancurkan demokrasi desa, tetapi praktik-praktik demokrasi masih diterapkan di desa:  

pemilihan langsung kepala desa, tradisi forum-forum Rukun Tetangga maupun rembug desa 

sebagai arena pembuatan keputusan kolektif yang demokratis, terjaganya solidaritas 

komunal (gotong royong) antarwarga. Orang Minangkabau juga  selalu membanggakan 

bahwa nagari di sepanjang masa selalu merawat demokrasi komunitarian melalui tradisi 

musyawarah untuk pengambilan keputusan secara kolektif.  

Akan tetapi demokrasi desa telah mengalami defisit serius setelah kolonialisasi, 

negaranisasi, birokratisasi dan pembangunanisasi masuk desa. Wadah dan praktik demokrasi 

telah hilang sama sekali di zaman Orde Baru. UU No. 5/1979 merupakan bentuk regulasi 

mujarab yang menghilangkan demokrasi desa. Kisah dominasi elite desa yang lebih 

berorientasi pada pemerintah supradesa merupakan pertanda substantif bahwa demokrasi 

desa telah mengalami defisit. Yumiko M. Prijono dan Prijono Tjiptoherijanto, dalam bukunya 

Demokrasi di Pedesaan Jawa (1983), mengkaji tentang fenomena kemunduran demokrasi 

desa sepanjang dekade 1960-an hingga 1970-an. Mereka menunjukkan dua kata kunci 

dalam demokrasi tradisional desa yang dulu pernah hidup: gotong royong dan musyawarah. 

Tetapi, mereka mencatat bahwa demokrasi desa telah mengalami kemunduran karena 

perubahan sosial-ekonomi dan pergeseran kepemimpinan kepala desa. Mereka mencatat 

beberapa bukti kemunduran demokrasi desa di era modern. Pertama, kepala desa tidak lagi 

menggunakan cara demokrasi, tidak lagi menjadi “bapak” bagi rakyatnya, kepala desa lebih 

menjadi administrator ketimbang menjadi pemimpin. Kedua, pertumbuhan penduduk telah 

menyebabkan keterbatasan tanah sehingga tidak ada lagi pemerataan dan kepemilikan 

tanah secara komunal. Ketiga, masuknya partai-partai politik ke desa yang menyebabkan 

perubahan struktur kekuasaan desa. Keempat, kemunduran demokrasi tradisional juga 

disebabkan oleh polarisasi pasca kemerdekaan, konflik mengenai land reform,  

pembangunan desa, yang semuanya menimbulkan perubahan fungsi ekonomi kepala desa 

dan partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pembangunan desa. 

Di sepanjang Orde Baru, desa merupakan sebuah miniatur negara yang dikelola secara 

sentralistik dan otoriter. Desa sebagai organ dan instrumen kepanjangan tangan negara 

yang memang tersusun secara hirarkhis-korporatis, bukan sebagai tempat bagi warga untuk 

membangun komunitas bersama. Desa bukanlah local-self government melainkan sekadar 

sebagai local-state government. Kepala desa adalah kepanjangan tangan birokrasi negara 

yang menjalankan perintah untuk mengendalikan wilayah dan penduduk desa. Dia menjadi 

penguasa tunggal yang harus mahatahu segala hajat hidup orang banyak, termasuk 

selembar daun yang jatuh dari pohon sekalipun. Ken Young (1993) bahkan lebih suka 

menyebut kepala desa sebagai “fungsionaris negara” ketimbang sebagai “pamong desa”, 

karena dia lebih banyak menjalankan tugas negara ketimbang sebagai pemimpin masyarakat 

desa. 

Sebagian besar kepala desa bukanlah pemimpin masyarakat yang berakar dan 

legitimate di mata masyarakat meski secara fisik dekat dengan rakyat, melainkan menjadi 

bagian dari birokrasi negara yang mempunyai segudang tugas kenegaraan: menjalankan 

birokratisasi di level desa, melaksanakan program pembangunan, memberikan pelayanan 



administratif kepada masyarakat, menyalurkan bantuan kepada masyarakat, serta melakukan 

kontrol dan mobilisasi warga desa. Jika pemerintah desa menjadi sentrum kekuasaan politik, 

maka kepala desa merupakan personifikasi pemerintah desa. Semua mata di desa ditujukan 

kepada kepala desa secara personal. Kepala desa harus mengetahui semua hajat hidup 

orang banyak, sekalipun hanya selembar daun yang jatuh dari pohon. Karena itu kepala desa 

selalu sensitif terhadap legitimasi. Legitimasi berarti pengakuan rakyat terhadap kekuasaan 

dan kewenangan kepala desa untuk bertindak mengatur dan mengarahkan rakyat. Tetapi 

legitimasi tidak turun dari langit begitu saja. Kepala desa yang terpilih secara demokratis 

belum tentu memperoleh legitimasi terus-menerus ketika menjadi pemimpin desa.  

Legitimasi mempunyai asal-usul dan sumber. Legitimasi kepala desa bersumber pada ucapan 

yang disampaikan, nilai-nilai yang diakui, serta tindakan yang diperbuat setiap hari. 

Umumnya kepala desa yakin betul bahwa pengakuan rakyat sangat dibutuhkan untuk 

membangun eksistensi dan menopang kelancaran kebijakan maupun tugas-tugas yang dia 

emban, meski setiap kepala desa mempunyai ukuran dan gaya yang berbeda-beda dalam 

membangun legitimasi. Tetapi, kepala desa umumnya membangun legitimasi dengan cara-

cara yang sangat personal ketimbang institusional. Dalam tradisi paternalisme yang kuat, 

kepala desa mempunyai citra diri sebagai “bapak budiman” (benevolent), yang dengan 

mudah diterima secara baik oleh masyarakat bila ringan tangan membantu dan menghadiri 

acara-acara privat warga, pemurah hati, ramah terhadap warganya, dan lain-lain. 

Kepala desa selalu tampil dominan dalam ranah publik dan politik, tetapi dia tidak 

membangun sebuah tata pemerintahan yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, daya 

tanggap, kepercayaan dan kebersamaan. Sebaliknya kepala desa melakukan penundukan 

secara hegemonik terhadap warga, karena kepala desa merasa dipercaya dan ditokohkan 

oleh warga. Kepala desa punya citra diri benevolent atau sebagai wali yang sudah dipercaya 

dan diserahi mandat oleh rakyatnya, sehingga kepala desa tidak perlu bertele-tele bekerja 

dengan semangat partisipatif dan transparansi, atau harus mempertanggungjawabkan 

tindakan dan kebijakannya di hadapan publik. Di lain sisi warga desa tidak terlalu peduli 

dengan kinerja kepala desa sebagai pemegang kekuasaan desa, sejauh sang kepala desa 

tidak mengganggu perut dan nyawa warganya secara langsung. Warga desa, yang sudah 

lama hidup dalam pragmatisme dan konservatisme, sudah cukup puas dengan penampilan 

kepala desa yang lihai pidato dalam berbagai acara seremonial, yang populis dan ramah 

menyapa warganya, yang rela beranjangsana, yang rela berkorban mengeluarkan uang dari 

kantongnya sendiri untuk kepentingan umum, yang menjanjikan pembangunan prasarana 

fisik dan seterusnya. Masyarakat tampaknya tidak mempunyai ruang politik (political space) 

yang cukup dan kapasitas untuk voice dan exit dari kondisi struktural desa yang bias elite, 

sentralistik dan feodal.  

Sebagai miniatur negara Indonesia, desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi 

antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat desa). Di satu sisi, para 

perangkat desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai segudang tugas 

kenegaraan: menjalankan birokratisasi di level desa, melaksanakan program-program 

pembangunan, memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat, serta melakukan 

kontrol dan mobilisasi warga desa. Tugas penting pemerintah desa adalah sebagai 

kepanjangan tangan birokasi pemerintah dengan memberi pelayanan administratif (surat-

menyurat) kepada warga. Semua unsur pemerintah desa selalu berjanji memberikan 

“pelayanan prima” 24 jam nonstop. Karena itu kepala desa senantiasa siap membawa tas 



kecil dan stempel untuk meneken surat yang dibutuhkan warga masyarakat. “Kalau ada 

warga mengetuk pintu rumah jam dua pagi tetap saya layani”, demikian tutur kepala desa. 

Di sisi lain, karena dekatnya arena, secara normatif masyarakat akar-rumput 

sebenarnya bisa menyentuh langsung serta berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan 

pembangunan di tingkat desa. Para perangkat desa selalu dikonstruksi sebagai “pamong 

desa” yang diharapkan sebagai pelindung dan pengayom warga masyarakat. Para pamong 

desa beserta elite desa lainnya dituakan, ditokohkan dan dipercaya oleh warga masyarakat 

untuk mengelola kehidupan publik maupun privat warga desa. Dalam praktiknya antara 

warga dan pamong desa mempunyai hubungan kedekatan secara personal yang mungkin 

diikat dengan tali kekerabatan maupun ketetanggaan, sehingga kedua unsur itu saling 

menyentuh secara personal dalam wilayah yang lebih privat ketimbang publik. Batas-batas 

urusan privat dan publik di desa sering kabur. Sebagai contoh, warga masyarakat menilai 

kinerja pamong desa tidak menggunakan kriteria modern (transparansi dan akuntabilitas), 

melainkan memakai kriteria tradisional dalam kerangka hubungan klientelistik, terutama 

kedekatan pamong dengan warga yang bisa dilihat dari kebiasaan dan kerelaan pamong 

untuk beranjangsana.  

Akuntabilitas publik sebenarnya merupakan isu sentral dalam demokrasi desa. Tetapi 

secara empirik akuntabilitas tidak terlalu penting bagi kepala desa. Ketika kepala desa 

memainkan fungsi sosial dengan baik, maka kepala desa cenderung mengabaikan 

akuntabilitas di hadapan masyarakat. Ia tidak perlu mempertanggungjawabkan program, 

kegiatan dan keuangannya, meski yang terakhir ini sering menjadi problem yang serius. 

Proses intervensi negara ke desa dan integrasi desa ke negara menjadikan kepala desa lebih 

peka terhadap akuntabilitas administratif terhadap pemerintah supra desa ketimbang 

akuntabilitas politik pada basis konstituennya.  

 Lemahnya transparansi adalah problem lain yang melengkapi lemahnya akuntabilitas 

pemerintah desa, yang bisa dilihat dari sisi kebijakan, keuangan dan pelayanan administratif. 

Kebijakan desa umumnya dirumuskan dalam kotak hitam oleh elite desa tanpa melalui 

proses belajar dan partisipasi yang memadai. Masyarakat desa, yang menjadi obyek risiko 

kebijakan, biasanya kurang mengetahui informasi kebijakan dari tahap awal. Pemerintah 

desa sudah mengaku berbuat secara transparan ketika melakukan sosialisasi kebijakan 

kepada warga masyarakat. Tetapi sosialisasi adalah sebuah proses transparansi yang lemah, 

karena proses komunikasi berlangsung satu arah dari pemerintah desa untuk memberi tahu 

(informasi) dan bahkan hanya untuk meminta persetujuan maupun justifikasi dari warga.  

Warga tidak punya kuasa dan ruang yang cukup untuk memberikan umpan balik dalam 

proses kebijakan desa. 

Pengelolaan keuangan dan pelayanan juga sedikit-banyak bermasalah. Keuangan desa 

identik dengan keuangan kepala desa. Kecuali segelintir elite, warga masyarakat tidak 

memperoleh informasi secara transparan bagaimana keuangan dikelola, seberapa besar 

keuangan desa yang diperoleh dan dibelanjakan, atau bagaimana hasil lelang tanah kas desa 

dikelola, dan seterusnya. Masyarakat juga tidak memperoleh informasi secara transparan 

tentang prosedur dan biaya memperoleh pelayanan administratif.  

Lemahnya praktik-praktik demokrasi desa di atas dibungkus dalam kultur dan struktur 

kekuasaan desa yang paternalistik-klientelistik. Kultur kepamongan yang klientelistik melekat 

pada pemerintah desa. Pamong desa berarti harus bisa menjadi pengayom, pelindung, 

panutan, teladan, murah hati, ringan tangan, dan seterusnya. Intikator kinerja menurut versi 



masyarakat itu tidak menjadi masalah sejauh tidak bersentuhan dengan masalah kekuasaan, 

kekayaan dan barang-barang publik. Tetapi berurusan dengan pemerintahan dan birokrasi 

negara, dimensi kekuasan dan kekayaan itu tidak bisa diabaikan oleh pemerintah desa dan 

masyarakat. Pemerintah desa yang mengelola kekuasaan dan kekayaan dalam bingkai 

birokratisasi negara justru menyebabkan pergeseran makna pamong desa: dari pamong 

desa yang populis dan egaliter menjadi perangkat desa yang birokratis. Pamong tidak lagi 

berakar dan berpihak kepada masyarakat, melainkan telah menjadi tangan-tangan negara 

yang membenani dan mengendalikan  masyarakat. 

Tetapi sejak 1998 posisi ekonomi-politik kepala desa mengalami krisis yang serius. Di 

Jawa, misalnya, sejak Juli 1998, banyak kepala desa bermasalah yang terkena “reformasi” 

(digulingkan) oleh rakyatnya sendiri. Ini menandai  babak baru relasi antara kepala desa dan 

rakyat. Rakyat semakin kritis dan akrab dengan jargon TPA (transparansi, partisipasi dan 

akuntabilitas). Kehadiran UU No. 22/1999 sebenarnya hendak mengubah karakter desa 

korporatis menjadi karakter desa demokratis. UU ini mengurangi masa jabatan kepada desa 

sekaligus mengurangi kekuasaan kepala desa. 

Namun reformasi belum membuahkan perubahan fundamental terhadap 

kepemimpinan lokal kepala desa. Ada dua bentuk defisit kepemimpinan kepala desa.  

Pertama, kepemimpinan regresif, yakni karakter kepemimpinan kepala desa yang 

mundur ke belakang, bahkan bermasalah. Sebagian besar desa parokhial dan sebagian desa-

desa korporatis menghasilkan karakter kepemimpinan kepala desa yang regresif ini. Mereka 

berwatak otokratis, dominatif, tidak suka BPD, tidak suka partisipasi, anti perubahan dan 

biasa melakukan penyerobotan terhadap sumberdaya ekonomi, termasuk menyerobot 

bantuan pemerintah. Jika desa dikuasai kepala desa seperti ini maka desa yang mandiri, 

demokratis dan sejahtera sulit tumbuh. 

Kedua, kepemimpinan konservatif-involutif, ditandai dengan hadirnya kepala desa 

yang bekerja apa adanya (taken for granted), menikmati kekuasaan dan kekayaan, serta tidak 

berupaya melakukan inovasi (perubahan) yang mengarah pada demokratisasi dan 

kesejahteraan rakyat. Para kepala desa ini  pada umumnya menikmati kekuasaan dan 

menguasai sumberdaya ekonomi untuk mencari nafkah. Mereka tidak peduli terhadap 

pelayanan publik yang menyentuh langsung kehidupan dan penghidupan warga. Mereka 

hanya sekadar menjalankan rutinitas sehari-hari serta instruksi dari atas. Dengan kalimat lain, 

karena pengaruh karakter desa korporatis yang begitu kuat, para kepala desa ini tidak hadir 

sebagai pemimpin rakyat melainkan hanya menjadi kepanjangan tangan pemerintah, atau 

hanya seperti mandor proyek atau mandor kebun seperti pada masa kolonial.  

Defisit demokrasi desa tidak hanya terjadi pada ranah kepemimpinan kepala desa, 

tetapi juga pada representasi BPD dan partisipasi masyarakat.  Tabel (...) menunjukkan 

pasang surut representasi politik desa, dari rembuh desa yang kuat, lalu melemah setelah 

dilahirkan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) oleh UU No. 5/1979, menguat kembali pada 

era Badan Perwakilan Desa (BPD) di bawah payung UU No. 22/1999, dan melemah kembali 

pada era Badan Permuswaratan Desa (BPD) di bawah payung UU No. 32/2004.  

 

Tabel Empat Wadah Representasi dan Demokrasi Desa 

 

Item Rembug Desa LMD Badan Badan 



Perwakilan Desa Permusyawaratan 

Desa 

Payung hukum Tradisi lokal UU No. 5/1979 UU No. 22/1999 UU No. 32/2004 

Penentuan anggota Musyawarah Tanpa musyawarah 

dan pemilihan, 

tetapi penunjukkan 

oleh kepala desa  

Pemilihan yang 

melibatkan 

masyarakat 

Melalui 

musyawarah 

dipimpin oleh 

kepala desa 

Pembuatan 

keputusan 

Kolektif dan 

partisipatif dengan 

musyawarah. 

Musyawarah oleh 

“wali” masyarakat 

Musyawarah 

melalui perwakilan  

Musyawarah 

antara BPD dan 

kepala desa 

Kedudukan dan 

fungsi 

Pemegang 

kedaulatan tertinggi, 

membuat keputusan 

mengikat hajat hidup 

orang banyak 

Subordinat kepala 

desa. Sebagai 

lembaga konsultatif 

yang dikendalikan 

kepala desa. 

Otonom dari 

kepala desa. 

Legislasi dan 

kontrol terhadap 

kepala desa.  

Semi-otonom dari 

kades. Legislasi, 

anggaran dan 

pengawasan. 

Kedudukan kepala 

desa  

Sebagai ketua 

rembug desa  

Sebagai ketua 

umum LMD 

Lepas dari 

organisasi BPD, 

kades cenderung 

lemah secara 

politik 

Lepas dari 

organisasi BPD, 

tetapi secara 

politik kades kuat  

Relasi dengan kepala 

desa 

Dihormati oleh kepala 

desa. Keputusan 

bersama mengikat 

LMD sangat lemah, 

hanya alat kades 

Terjadi matahari 

kembar atau 

konfliktual antara 

BPD dengan kades 

BPD melemah, 

dikendalikan oleh 

kades  

Keterlibatan 

masyarakat 

Seluruh kepala 

keluarga terlibat, 

kecuali anak-anak 

muda dan 

perempuan.  

Masyarakat tidak 

terlibat. Hanya 

sedikit elite desa 

yang terlibat. 

Masyarakat 

terlibat memilih, 

tetapi kurang 

terlibat dalam 

proses pembuatan 

keputusan.  

Masyarakat tidak 

terlibat memilih. 

Hanya tokoh 

masyarakat yang 

menjadi BPD 

Tipe demokrasi Permusyawaratan  Perwalian (delegatif) 

yang tidak 

sempurna  

Perwakilan Perwalian 

 

Rembug desa di masa lalu merupakan institusi representasi dan deliberasi yang 

dihormati oleh kepala desa, meskipun kepala desa sebagai pemimpinnya. Tetapi institusi 

rembug desa ini hilang pada masa Orde Baru, yang digantikan oleh UU No. 5/1979 menjadi 

LMD. LMD, tempat musyawarah segelintir elite desa ini, bukanlah lembaga demokrasi 

perwalian para elite yang sempurna, melainkan lembaga korporatis di desa, yang 

dikendalikan oleh kepala desa. Keanggotaan LMD tidak direkrut dengan proses pemilihan 

yang melibatkan masyarakat, melainkan hanya ditunjuk langsung oleh kades. Dalam praktik, 

LMD menjadi lembaga yang menjustifikasi kebijakan dari atas yang dikendalikan kades, serta 

bekerja tanpa berbasis pada kepentingan masyarakat. 

Badan Perwakilan Desa (BPD) dilahirkan oleh UU No. 22/1999 sebagai bentuk  kritik 

terhadap LMD. Pembentukan BPD melibatkan partisipasi masyarakat. Ia menjadi sebuah 

arena demokrasi perwakilan yang lebih baik ketimbang LMD. Tidak hanya tokoh masyarakat, 

orang biasa pun juga mempunyai kesempatan secara terbuka menjadi anggota BPD. 

Lahirnya BPD telah membawa pergeseran kekuasaan yang lebih jelas antara kepala desa 

sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan BPD sebagai pemangku lembaga legislatif. Bagi 

kepala desa yang mempunyai kepekaan legitimasi merasa lebih ringan menanggung beban 

psikopolitik dalam membuat keputusan, setelah ditopang kemitraan dengan BPD. Sebab 

keputusan desa yang dulu dimonopoli oleh kepala desa, kemudian dibagi kepada BPD yang 



memungkinkan tekanan-tekanan publik kepada kepala desa semakin berkurang, dan dengan 

sendirinya akan beralih juga kepada BPD. Kehadiran BPD telah menghadirkan tradisi check 

and balances, yang membuat “hati-hati” kepala desa sehingga mereka bekerja secara 

transparan dan bertanggungjawab.  

Namun tidak jarang kepala desa yang anti (resisten) terhadap kehadiran BPD. Mereka 

menyebut BPD sebagai Badan Provokasi Desa atau Badan Pemborosan Desa. Pada saat yang 

sama, di tengah euforia, banyak lawan politik kepala desa yang berhasil menjadi anggota 

BPD, yang kemudian memainkan peran yang berlebihan, bukan hanya melakukan 

pengawasan melainkan juga melakukan pemeriksaan dan pengadilan yang mengarah pada 

pemakzulan terhadap kepala desa. Karena itu para pihak menyoroti hubungan konfliktual 

kepala desa dengan BPD merupakan gambaran dominan pada era UU No. 22/1999.  

Karena itu kehadiran UU No. 32/2004 melemahkan dan menggantikan Badan 

Perwakilan Desa menjadi Badan Permusyawaratan Desa. BPD pengganti ini tidak lagi dipilih 

oleh rakyat melainkan mencerminkan representasi para tokoh masyarakat yang ditentukan 

dengan cara musyawarah dengan dipimpin oleh kepala desa. Posisi dan kinerja BPD menjadi 

lemah dan dikendalikan kepala desa.  

Partisipasi merupakan esensi dalam demokrasi. Di Indonesia, partisipasi sudah lama 

dikenal, menghiasi setiap lembar kebijakan pemerintah maupun ungkapan-ungkapan resmi 

pejabat pemerintah, dari presiden sampai kepala desa. Meskipun demokrasi tidak eksplisit 

diungkapkan, tetapi sejak awal 1980-an, perencanaan partisipatif (bottom-up planning) sudah 

diterapkan, yang dimulai di tingkat desa. Akan tetapi pemahaman dan praktik partisipasi 

selama ini diwarnai oleh sejumlah jebakan yang membuat partisipasi kurang bermakna, 

advokasi partisipasi menjadi tunggang langgang, sekaligus melengkapi lemahnya praktik 

demokrasi di tingkat lokal.   

Pertama, partisipasi sebagai mobilisasi. Kalau butuh dukungan (material dan fisik), 

pemerintah selalu menggunakan pendekatan mobilisasi, yang juga diyakini sebagai 

partisipasi. Dalam bahasa kasarnya, mobilisasi ini adalah pemaksaan dan eksploitasi, sebab 

akumulasi pajak rakyat diikuti dengan akumulasi korupsi pejabat. Mobilisasi sangat tampak 

terjadi di tingkat komunitas lokal, dengan kebiasaan gotong-royong dan swadaya 

masyarakat. Gotong-royong dan swadaya masyarakat sebenarnya merupakan modal sosial 

yang telah lama tumbuh dalam masyarakat. Akan tetapi selama ini keduanya dimanipulasi 

dan dimobilisasi oleh pemerintah sebagai ukuran konkret keberhasilan pemerintah dalam 

menjalankan agenda pembangunan. Pemerintah selalu mengucurkan dana terbatas sebagai 

stimulan untuk mendukung pembangunan di tingkat komunitas maupun desa. Karena 

sifatnya stimulan, maka dana bantuan dari pemerintah dibuat sekecil mungkin, sedangkan 

gotong-royong dan swadaya masyarakat yang diharapkan lebih besar ketimbang dana 

stimulan. Pemerintah dengan menggunakan instruksi kepada kepala desa, kepala dusun 

maupun ketua RT  melakukan mobilisasi besar-besaran terhadap swadaya dan gotong-

royong masyarakat. Jika akumulasi gotong-royong dan swadaya yang diuangkan menjadi 

lebih besar ketimbang dana stimulan, maka pemerintah akan mengklaim bahwa dirinya 

berhasil. Demikian juga sebaliknya.   

Kedua, partisipasi dipahami sebagai bentuk dukungan masyarakat.  Kepala desa yakin 

betul bahwa mereka memegang kekuasaan (jabatan) karena memperoleh mandat dan 

kepercayaan dari masyarakat melalui proses pemilihan. Karena telah memperoleh mandat, 

maka menurut peraturan perundang-undangan mereka mempunyai kewenangan dan 



kewajiban membuat kebijakan maupun peraturan yang sedikit-banyak mengikat rakyat. Di 

tingkat daerah, bupati/walikota dan DPRD mempunyai kewenangan dan kewajiban 

menyiapkan peraturan daerah (Perda), termasuk perda yang menjadi justifikasi untuk 

memberi beban kepada masyarakat, misalnya tentang pajak dan retribusi daerah. Setelah 

menduduki jabatan, pemerintah dan parlemen itu membuat serangkaian rencana kebijakan 

(mulai dari propenas, rencana strategis hingga RAPBD), yang mereka yakini untuk 

menciptakan ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan rakyat. Rancangan kebijakan yang 

indah tersebut kemudian disosialisasikan kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui 

apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Dalam setiap pidatonya, para pejabat selalu 

mengatakan bahwa mereka dalam mengemban mandat rakyat tidak mungkin berhasil, kalau 

tidak didukung oleh partisipasi masyarakat. Karena itu, para pejabat selalu meminta 

dukungan partisipasi masyarakat. Dukungan berarti memberikan persetujuan terhadap 

rencana kebijakan pemerintah (meski rencana itu disusun secara sepihak), mematuhi dan 

menjalankan kebijakan atau peraturan yang telah disiapkan, serta berkorban atas energi 

maupun materi agar kebijakan bisa berjalan. Sebagai contoh, dukungan yang paling konkret 

adalah membayar pungutan (pajak dan retribusi) yang telah ditetapkan dalam peraturan. 

Masyarakat yang tidak mau membayar pajak berarti sebagai warga negara yang tidak baik 

yakni tidak mendukung, tidak sadar, dan tidak patuh pada peraturan. Dengan demikian, 

dukungan itu merupakan sesuatu yang dipaksakan oleh instrumen kebijakan atau peraturan.  

Ketiga, partisipasi dipahami dan dipraktikkan sebagai bentuk sosialisasi kebijakan 

pemerintah kepada masyarakat. Dalam konteks kebijakan, pemerintah merasa perlu 

melakukan sosialisasi kepada masyarakat, untuk memberi tahu sebelum kebijakan 

dilaksanakan agar tidak terjadi gejolak dalam masyarakat. Dalam proses sosialisasi yang 

terjadi adalah “Anda bertanya, saya menjawab”, atau semacam komunikasi yang monolog. 

Repotnya kalau kebijakan itu tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sekalipun ada 

sosialisasi pasti akan terjadi gejolak dan penolakan. Kejadian ini sering terulang, tetapi 

pemerintah tidak pernah belajar dari kesalahan, kenapa tidak merubah pola sosialisasi 

menjadi konsultasi sejak awal. Pemahaman seperti ini sebenarnya juga dikonstruksi oleh para 

ilmuwan sosial yang berhaluan teknokratis. Menurut mereka, pembuatan kebijakan tidak bisa 

diserahkan pada rakyat banyak yang sebenarnya tidak mempunyai pemahaman yang 

memadai, melainkan harus disiapkan oleh pihak-pihak yang betul-betul ahli dan paham 

tentang masalah, yang dimulai dengan policy research yang memadai.  

Keempat, partisipasi dipahami dalam pengertian nominal yakni menjatuhkan pilihan 

(vote), bukan dalam pengertian substantif, yakni menyampaikan suara (voice). Sering muncul 

argumen bahwa partisipasi secara langsung dengan melibatkan seluruh warga masyarakat 

tidak bakal terjadi, sehingga membutuhkan pemimpin dan wakil rakyat yang dipilih melalui 

pemilihan umum secara berkala. Partisipasi warga dalam menentukan pemimpin dan wakil 

rakyat itu dianggap sebagai bentuk penyerahan mandat dari warga untuk dikelola secara 

bertanggungjawab. Dalam praktiknya proses pemilihan umum itu hanya membuahkan 

lembaga-lembaga formal  

Kelima, partisipasi cenderung dipahami dalam kerangka formal-prosedural. Kalau 

sudah ada pemilihan dan lembaga perwakilan tampaknya dianggap sudah ada partisipasi. 

Kalau Perda sudah memberikan jaminan, kalau Musbangdes sampai Rakorbang digelar, 

kalau DPRD sudah melakukan dengar pendapat, dan sebagainya, dianggap sudah ada 

pelembagaan partisipasi. Pihak kabupaten sering menyampaikan klaim bahwa perencanaan 

pembangunan daerah berlangsung partisipatif karena Rakorbang yang digelar telah 



melibatkan berbagai stakeholders yang ada. Aktivis NGO juga sering terjebak dalam pola 

pikir formal-prosedural ini. Dalam melakukan advokasi partisipasi, kalangan NGO hanya 

berpikir tentang siapa yang berpartisipasi dan bagaimana berpartisipasi. Mereka cenderung 

mengabaikan aspek apa yang akan dibawa dalam partisipasi. Karena tidak membawa apa 

(substansi) yang betul-betul dibangun secara partisipatif dengan konstituen, mereka biasa 

bersikap waton suloyo, misalnya dengan mengeluarkan pernyataan politik “TOLAK” ketika 

merespons naskah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Sering munculnya kata “TOLAK” 

itu memperlihatkan bahwa kalangan NGO sebenarnya tunggang langgang, kedodoran atau 

tidak mampu menyiapkan naskah sanding yang betul-betul memadai untuk disandingkan 

dengan naskah kebijakan pemerintah.  

 

b. Prespektif  Demokrasi Desa 

Demokrasi bukan sesuatu yang given dan final, tetapi ada perdebatan beragam cara 

pandang, untuk mencari format demokrasi yang tepat, termasuk demokrasi yang tepat di 

ranah desa. Ada tiga cara pandang (aliran) demokrasi yang perlu dikemukakan di sini, yang 

tentu relevan dengan pencarian model demokrasi desa yang tepat. Ketiga aliran itu adalah 

demokrasi liberal, demokrasi radikal dan demokrasi komunitarian. 

Demokrasi liberal. Istilah liberal menunjuk sebuah sistem politik dimana kebebasan 

individu dan kelompok dilindungi dengan baik dan dimana terdapat lingkup-lingkup 

masyarakat sipil dan kehidupan pribadi yang otonom, tersekat atau terbebas dari kontrol 

negara. Secara konseptual, suatu tatanan politik yang liberal adalah independen dari eksistensi 

dari suatu perekonomian liberal kompetitif yang didasarkan pada terjaminnya hak-hak 

properti, walaupun dalam praktik keduanya terkait, sebagian oleh kebutuhan bersama mereka 

untuk membatasi kekuasaan negara (Larry Diamond, 2003). 

 

Tabel Tiga Aliran Demokrasi 

Item Liberal Radikal Komunitarian 

Sumber  Tradisi liberal ala Barat Kiri baru Komunitarianisme masyarakat 

lokal  

Basis Individualisme Radikalisme Kolektivisme  

Semangat  Kebebasan individu Kewargaan Kebersamaan secara kolektif 

Orientasi Membatasi kekuasaan, 

melubangi negara 

(hollowing out the state), 

menjamin hak-hak individu 

Memperkuat 

kewargaan dan 

kedaulatan rakyat 

Kebaikan bersama, masyarakat 

yang baik.  

Wadah Lembaga perwakilan, partai 

politik dan pemilihan umum 

Organisasi warga, 

majelis rakyat  

Komunitas, commune, rapat 

desa, rembug desa, 

musyawarah desa, forum warga, 

asosiasi sosial, paguyuban, dll 

Metode  Pemilihan secara kompetitif Partisipasi langsung, 

musyawarah  

Musyawarah  

Model Demokrasi representatif 

(perwakilan) 

Demokrasi  

partisipatoris & 

Demokrasi deliberatif 

Demokrasi deliberatif 

(permusyawaratan) 

 

Secara spesifik, demokrasi liberal memiliki komponen-komponen sebagai berikut: 



(1) Kontrol terhadap negara dan keputusan-keputusan serta alokasi-alokasi dimana 

kuncinya terletak, dalam kenyataannya di samping dalam teori konstitusional, pada 

para pejabat terpilih (dan bukan para aktor yang tak accountable secara demokratis 

atau kekuasaan-kekuasaan asing); secara khusus, militer subordinat terhadap otoritas 

para pejabat sipil terpilih. 

(2) Kekuasaan eksekutif dibatasi, secara konstitusional dan dalam kenyataan, oleh kekuasaan 

otonom institusi-institusi pemerintahan lain (seperti sebuah peradilan yang independen, 

parlemen, dan mekanisme-mekanisme accountabilitas horisontal lain). 

(3) Bukan hanya hasil-hasil elektoralnya tak pasti, dengan suatu suara oposisi yang signifikan 

dan prasyarat pergantian partai dalam pemerintahan, tetapi tak ada kelompok yang 

tunduk pada prinsip-prinsip konstitusional yang disangkal haknya untuk membentuk 

sebuah partai dan mengikuti pemilu (bahkan jika ambang elektoral dan aturan-aturan 

lainnya menyisihkan partai-partai kecil untuk memenangkan representasi di parlemen). 

(4) Kelompok-kelompok minoritas kultural, etnis, religius, dan lain-lainnya (serta mayoritas-

mayoritas yang secara historis dirugikan) tidak dilarang (secara legal atau dalam 

praktiknya) untuk mengungkapkan kepentingan mereka dalam proses politik atau 

untuk berbicara dengan bahasa mereka atau mempraktikkan budaya mereka. 

(5) Di luar partai-partai dan pemilu, warga mempunyai banyak saluran berkesinambungan 

untuk pengungkapan dan representasi kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai 

mereka, termasuk asosiasi-asosiasi (perkumpulan) dan gerakan-gerakan independen 

yang beragam, yang bebas yang  mereka bentuk dan ikuti. 

(6) Ada sumber-sumber informasi alternatif (termasuk media independen) yang digunakan 

warga memiliki akses yang tak terkekang (secara politis). 

(7) Para individu juga mempunyai kebebasan keyakinan, opini, diskusi, bicara, publikasi,   

berserikat, demonstrasi, dan petisi yang substansial. 

(8) Warga secara politis setara di depan hukum (walaupun mereka pasti tidak setara dalam 

sumber-sumber daya politiknya). 

(9) Kebebasan individu dan kelompok dilindungi secara efektif oleh sebuah peradilan yang 

independen dan tak diskriminatif, yang keputusan-keputusannya ditegakkan dan 

dihormati oleh pusat-pusat kekuasaan lain. 

(10) Rule of law melindungi warga dari penahanan tidak sah, pengucilan, teror, penyiksaan, 

dan intervensi yang tak sepantasnya dalam kehidupan pribadi mereka bukan hanya 

oleh negara tetapi juga oleh kekuatan-kekuatan terorganisir non-negara atau anti-

negara (Larry Diamond, 2003).  

Tradisi demokrasi liberal menjadi payung model demokrasi perwakilan dan demokrasi 

elektoral, serta menghilhami pendekatan demokrasi minimalis-empirik-prosedural. Demokrasi 

elektoral adalah sebuah sistem konstitusional sipil dimana jabatan-jabatan legislatif dan 

eksekutif diisi lewat pemilu multi-partai kompetitif yang reguler dengan hak pilih universal.  

Dalam demokrasi liberal, kekuasaan yang dipegang oleh pemimpin harus dibatasi agar tidak 

terjadi penyimpangan. Parlemen merupakan perwujudan demokrasi perwakilan yang 

mencerminkan representasi warga, untuk membuat keputusan bersama dengan eksekutif 

dan melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Akuntabilitas merupakan sebuah prinsip 

penting yang diterima oleh aliran manapun. Dalam demokrasi liberal, akuntabilitas 



merupakan prinsip yang dilembagakan untuk mengoptimalkan “kekuasaan untuk” (power to), 

sekaligus membatasi “kekuasaan atas” (power over) melalui mekanisme check and balances. 

Untuk mewujudkan akuntabilitas dibutuhkan juga representasi, transparansi dan partisipasi.  

Tradisi liberal yang emoh negara, menggunakan isu representasi, transparansi dan partisipasi 

untuk melubangi negara (hollowing out the state), agar kekuasaan dan sumberdaya bisa 

terdistribusi kepada sektor pasar dan masyarakat.  

 

Model demokrasi liberal (perwakilan dan elektoral) di atas terus-menerus menjadi 

rujukan dominan bagi pelembagaan demokrasi formal di setiap negara, termasuk di 

Indonesia. Demokrasi liberal belum runtuh, tetapi sebenarnya ia telah mengalami deligitimasi 

dan krisis yang serius, seperti yang telah penulis uraikan dalam latar belakang. Model 

demokrasi perwakilan dan elektoral selalu menghadirkan oligarki dan elitisme, sekaligus 

mengabaikan kewargaan, partisipasi dan masyarakat sipil. Dengan kalimat lain, demokrasi 

liberal hanya menghasilkan demokrasi yang dangkal (thin democracy). Sebuah proyek 

penelitian the Commonwealth Foundation (1999), misalnya, menyimpulkan bahwa demokrasi 

perwakilan dan institusi-intitusi negara dan pemerintahan yang dikenal dewasa ini tidak 

mampu lagi melayani warga negara atau memastikan pemerintahan yang baik di masa 

depan. Konsekuensinya, warga negara dan petugas-petugas pemerintahan yang progresif 

mencari jalan lain untuk menghubungkan kembali warga negara dan negara.  

Demokrasi Radikal. Kelemahan dasar dan krisis demokrasi liberal itulah yang 

melahirkan pemikiran baru tentang demokrasi alternatif (demokrasi partisipatoris, demokrasi 

radikal, demokrasi komunitarian, demokrasi deliberatif, demokrasi kerakyatan, maupun 

demokrasi asosiatif) dari kalangan “kiri baru” (New Left) sejak tahun 1970-an.  Beberapa 

ilmuwan yang termasuk dalam kategori ini adalah Carole Patemen (1970), C.B Macpherson 

(1977), Benjamin Barber (1984), Chantal Mouffe (1992), Paul Hirst (1994), James Fishkin, 

(1991); Seyla Benhabib (1996); James Bohman (1998); Jon Elster (1998); Stephen Macedo 

(1999); John S. Dryzek  (2000); Amy Gutmann dan Dennis Thompson (2004). Meskipun 

masing-masing mereka menggunakan istilah demokrasi yang berbeda, tetapi pemikiran 

mereka bisa digolongkan dalam model “demokrasi partisipatoris”. Gagasan demokrasi yang 

berpusat pada rakyat dan masyarakat sipil (civil society) ini merupakan kritik tajam atas 

pemikiran utama yang dikembangkan oleh para ilmuwan liberal.  

Kaum kiri baru itu menantang sejumlah prinsip fundamental dalam demokrasi liberal: 

individu yang bebas dan setara, pemisahan yang tegas antara negara dan masyarakat sipil, 

dan pemilihan umum sebagai proses demokrasi paling utama (David Held, 1987). Carole 

Patemen (1970), menyampaikan kritik itu dengan berujar bahwa individu yang bebas dan 

setara itu tidak bakal terjadi secara empirik. Pemisahan antara negara dan masyarakat justru 

membuat negara melakukan reproduksi ketidakadilan, yang berarti negara lari dari 

tanggungjawab. Pemilihan umum juga tidak cukup untuk menciptakan tanggungjawab 

penyelenggara negara terhadap rakyat yang diperintah. Karena itu kaum kiri baru 

menegaskan dua perubahan untuk transformasi politik: (1) negara harus didemokrasikan 

dengan cara membuat semua institusi politik lebih terbuka dan akuntabel dan (2) bentuk-

bentuk baru perjuangan politik di level lokal harus membawa perubahan yang memastikan 

akuntabilitas dari negara dan masyarakat (David Held, 1987: 266).  

Benjamin Barber (1984) mempunyai pemikiran yang paralel dengan Pateman. Dia 

membandingkan liberalisme dengan sifat baik kewarganegaraan republican. Liberalisme, 



menurut Barber, mempromosikan “thin democracy” sementara kewargaan mempromosikan 

“strong democracy”. Kedalaman partisipasi membedakan demokrasi yang lemah dan 

demokrasi yang kuat (Barber 1984: 132). Barber mengakui bahwa struktur mediasi mungkin 

bertindak sebagai sekolah bagi pendidikan warga yang diperlukan untuk demokrasi yang 

kuat. Namun, dia memperingatkan bahwa organisasi lokal perantara yang eksklusif bisa 

merusak demokrasi. Bagi Barber, demokrasi yang kuat menciptakan suatu rangkaian 

kesatuan kegiatan yang terbentang dari lingkungan tempat tinggal hingga bangsa, dari 

swasta hingga publik, dan sepanjang rangkaian kegiatan itu, kesadaran warga negara yang 

ikut serta dapat berkembang”.  Barber kurang optimis mengenai kapasitas struktur mediasi 

untuk mempromosikan kesadaran dan partisipasi yang meningkat dan membaik dalam 

konteks demokrasi yang kuat. Dia menganjurkan bahwa hanya partisipasi politik langsung, 

kegiatan yang secara jelas adalah kegiatan publik, misalnya rapat kota dan pertemuan 

kampung, berhasil sepenuhnya sebagai sebuah bentuk pendidikan warga.  

Demokrasi partisipatoris, yang diusung oleh kiri baru, sebenarnya memiliki akar historis 

demokrasi Yunani Kuno, dimana setiap warga berpartisipasi secara langsung dalam 

keseluruhan keputusan negara-kota (city-state). Tetapi model demokrasi partisipatoris tidak 

persis sama dengan model demokrasi langsung ala Yunani Kuno karena konteks yang sudah 

berubah. Sebagai bentuk pemikiran dan gerakan kontemporer, model demokrasi 

partisipatoris meyakini akan idealnya gagasan perluasan desentralisasi, inisiatif warga dan 

referendum yang tepat. Warga diyakini memiliki minat tinggi dalam politik, dan 

partisipasinya akan menjadi bagian dari kehidupan sehari-harinya. Bagi penganut paham 

republik ideal adalah ketika partisipasi menciptakan warga yang terdidik dan sadar politik. 

Bagi model ini partisipasi itu sendiri jauh lebih penting daripada output politik. Participatory 

democracy adalah sebuah proses pengambilan keputusan secara kolektif yang 

mengkombinasikan antara elemen-elemen yang berasal dari demokrasi langsung dan 

demokrasi perwakilan: warga mempunyai kekuaasaan untuk memutuskan kebijakan dan 

para politisi memastikan peran implementasi kebijakan.   

Demokrasi Komunitarian. Komunitarianisme selalu hadir sebagai antitesis dan kritik 

terhadap liberalisme, baik dalam ranah pembangunan, demokrasi maupun pembangunan. 

Jika kaum liberal meletakkan kebebasan sebagai fondasi demokrasi liberal, kaum 

komunitarian mengutamakan “kebaikan bersama” (common good) menuju apa yang disebut 

A. Etzioni (2000) sebagai masyarakat yang baik (good society). Komunitas sebagai basis 

“masyarakat yang baik”, menurut Etzioni mengandung dua hal penting: (a) jaring hubungan 

kelompok individu yang saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain; dan (b) dalam 

komunitas terbangun komitmen bersama untuk berbagi sejarah, identitas, nilai, norma, 

makna dan tujuan bersama, tentu dalam konteks budaya yang partikular.  

Ketimbang mengadaptasi template universal, kaum komunitarian mengedepankan 

bahwa banyak resolusi yang memadai tentang problem tatanan dan democratic governance 

seharusnya dibangun dari dan merupakan buah resonansi dari kebiasaan dan tradisi rakyat 

yang hidup pada waktu dan tempat yang spesifik. Kaum komunitarian menekankan 

demokrasi yang dilandasi kebajikan, kearifan dan kebersamaan, termasuk pengambilan 

keputusan dengan pola demokrasi permusyawaratan (deliberative democracy) ketimbang 

demokrasi elektoral yang kompetitif. Proses negosiasi dan deliberasi parapihak secara 

inklusif dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk keputusan mengenai alokasi 

sumberdaya, merupakan solusi peaceful demoracy yang mampu mencegah konflik dan 

destabilisasi.  



Dengan cara pandang komunitarian, demokrasi adalah cara atau seni “pergaulan 

hidup” untuk mencapai kebaikan bersama. Tradisi komunitarian menolak pandangan liberal 

tentang kebebasan, sebab dalam lingkup desa, kebebasan bisa berkembang menjadi 

“kebablasan”, dimana orang cenderung bersuara “asal bunyi” tanpa kesantunan yang 

menimbulkan konflik. Prinsip dasar demokrasi, dalam pandangan komunitarian, adalah 

mendengarkan dan menghargai orang lain. Jika demokrasi dimaknai sebagai pemerintahan 

rakyat, maka pemerintah harus banyak mendengarkan suara rakyat dalam mengambil 

keputusan dan bertindak. Sebagai seni pergaulan hidup demokrasi bisa diwujudkan dalam 

level prosedural dan kultural. Demokrasi prosedural antara lain terkait dengan mekanisme 

pembuatan keputusan, penentuan pemimpin, dan artikulasi kepentingan masyarakat.  

Demokrasi pada level kultural terkait dengan budaya atau tatakrama (fatsoen) pergaulan 

hidup sehari-hari dalam arena masyarakat sipil. Ini tercermin dalam kultur yang toleran, 

terbuka, egalitarian, bertanggungjawab, mutual trust, kepedulian warga, kompetensi politik, 

dan seterusnya.  

Demokrasi komunitarian lahir sebagai kritik atas demokrasi liberal, karena demokrasi 

liberal dinilai menjadi hegemoni universal yang melakukan penyeragaman praktik demokrasi 

di seluruh dunia. Orang di manapun akan mengatakan bahwa demokrasi adalah kebebasan 

individu, pemilihan secara bebas, dan partisipasi. Jarang sekali orang yang berargumen 

bahwa demokrasi adalah metode untuk mencapai kebersamaan secara kolektif. Tradisi 

komunitarian, yang peka terhadap masalah ini, memaknai demokrasi secara partikularistik 

dengan memperhatikan keragaman budaya, struktur sosial, sistem ekonomi dan sejarah 

setiap negara. Aliran ini menyatakan bahwa individualisme liberal cenderung merusak 

kewarganegaraan dan menafikkan kebajikan warga (civic virtue). Artinya, semangat 

individualisme liberal tidak mampu memberikan landasan yang kokoh bagi kebebasan dan 

kesetaraan warga dalam bingkai demokrasi komunitas. Penganut komunitarian yakin bahwa 

rakyat selalu berada dalam ikatan komunal ketimbang individualistik, karena itu model 

demokrasi perwakilan cenderung menciptakan alienasi partisipasi publik dan tidak mampu 

memenuhi kebutuhan dasar publik. Kaum komunitarian memang menaruh perhatian pada 

otonomi individu seperti kaum liberal, namun yang ditonjolkan bukan kebebasan individu 

tetapi penghargaan pada otonomi individu serta pemberian kesempatan pada setiap 

individu untuk memaksimalkan aktualisasi diri dalam ikatan kolektif. 

Pemikiran komunitarianisme itu sangat memperngaruhi cara pandang para founding 

fathers Indonesia dalam melihat demokrasi lokal.  “Di desa-desa sistem yang demokratis 

masih kuat dan hidup sehat sebagai bagian adat-istiadat yang hakiki, dasarnya adalah 

pemilikan tanah yang komunal yaitu setiap orang merasa bahwa ia harus bertindak 

berdasarkan persetujuan bersama, sewaktu menyelenggarakan kegiatan ekonomi”, demikian 

ungkap seorang pendiri Republik Indonesia, Mohammad Hatta (1956). Demokrasi 

komunitarian desa pada prinsipnya bertumpu pada tiga substansi: demokrasi politik 

(pengambilan keputusan bersama melalui musyawarah dalam rembug desa), demokrasi 

sosial (solidaritas bersama melalui gotong-royong) dan demokrasi ekonomi (kepemilikan 

tanah secara komunal). 

Gagasan demokrasi komunitarian sangat relevan diterapkan pada level komunitas yang 

kecil (seperti desa) karena kegagalan demokrasi prosedural-liberal dalam mewadahi 

partisipasi publik. Demokrasi liberal secara konvensional mereduksi praktek demokrasi hanya 

dalam kerangka pemilihan pemimpin dan lembaga perwakilan, yang diyakini sebagai wadah 

partisipasi publik. Format demokrasi perwakilan yang didesain itu dilembagakan secara 



formal melalui peraturan, yang mau tidak mau menimbulkan apa yang disebut oleh Robert 

Michel sebagai oligarki elite. Segelintir elite yang mengendalikan pemerintahan dan 

pembuatan keputusan itu umumnya bersikap konservatif dan punya kepentingan sendiri  

yang tercerabut dari konstituennya, tetapi mereka selalu mengklaim mewakili rakyat banyak.  

Karena itu, demokrasi komunitarian sebagai pilar self-governing community, hendak 

mempromosikan partisipasi publik dalam urusan publik, pemerintahan dan pembangunan di 

level komunitas. Melampaui batasan-batasan formal, demokrasi komunitarian 

merekomendasikan pentingnya perluasan ruang publik, pengaktifan peran kelompok-

kelompok sosial, forum warga, serta jaringan antarkelompok, yang bukan saja untuk 

keperluan self-help kelompok, tetapi juga sebagai wahana awareness warga, civic 

engagement dan partisipasi dalam urusan pemerintahan di tingkat komunitas. Elemen-

elemen komunitarian yang dinamis inilah yang memungkinkan penyelenggaraan 

pemerintahan (governance) dan pembuatan keputusan berbasis komunitas (bukan segelintir 

elite) secara partisipatif  serta memungkinkan penggalian potensi dan kreativitas individu 

dalam ikatan kolektif.    

Model demokrasi deliberatif merupakan bentuk ekstrem demokrasi prosedural yang 

dijiwai oleh tradisi komunitarianisme dan republikenisme. Demokrasi deliberatif berbeda 

dengan demokrasi perwakilan dan demokrasi langsung dalam hal penentuan pemimpin dan 

mekanisme pembuatan keputusan. Menurut penganjur demokrasi deliberatif, mekanisme 

penentuan pemimpin dan pembuatan keputusan dilakukan dengan cara partisipasi warga 

secara langsung, bukan melalui voting atau perwakilan, melainkan melalui dialog, 

musyawarah dan pengambilan kesepakatan. Model demokrasi seperti ini memungkinkan 

partisipasi secara luas dan menghindari terjadinya oligarki elite dalam pengambilan 

keputusan. Demokrasi deliberatif juga menghindari kompetisi individual memperebutkan 

posisi pemimpin dalam proses pemilihan (voting) langsung, sehingga akan mengurangi 

praktik-praktik teror, kekerasan, money politics, KKN dan seterusnya.   

Demokrasi deliberatif merupakan varian lain dalam demokrasi partisipatoris. Gagasan 

tentang demokrasi deliberatif sebenarnya merupakan jembatan antara ekstrem kanan-liberal 

(demokrasi perwakilan) dengan ekstrem kiri-radikal (demokrasi partisipatoris). Demokrasi 

deliberatif bahkan bisa dikatakan sebagai bentuk perluasan dari demokrasi perwakilan. Lebih 

jauh lagi gagasan demokrasi deliberatif berangkat dari pemikiran “kontrak sosial” 

Rousseauian, dengan sebuah keyakinan bahwa kebaikan bersama (common good) dapat 

dipastikan dan dipromosikan melalui proses yang demokratis. Karya Jurgen Habermas, The 

Structural Transformation of the Public Sphere, memberikan sumbangan yang sangat 

berharga bagi teorisasi demokrasi deliberatif.  Setidaknya ada tiga argumen penting 

Habermas yang menyokong teorisasi demokrasi deliberatif yang dia bangun berdasarkan 

narasi sosiologi-sejarah tentang kemunculan, perubahan, dan disintegrasi ruang publik kaum 

borjuis. Pertama, demokrasi memerlukan arena ekstra-politik dalam masyarakat politik yang 

di dalamnya ia mengembangkan dan mensosialisasikan sebagian besar orang, khususnya 

kelompok yang kurang memperoleh perhatian. Kedua, sebuah ruang publik yang kritis 

diperlukan untuk menjembatani kesenjangan yang tumbuh antara masyarakat sipil dan basis 

sentralitasnya dalam perdebatan demokrasi deliberatif. Ketiga, demokrasi semakin rusak dan 

mengalami pembusukan ketika ia dilembagakan secara formal.  

Demokrasi deliberatif adalah sebuah asosiasi yang memiliki banyak urusan yang 

dikelola dengan deliberasi publik di antara para anggotanya, sekaligus sebuah asosiasi yang 

memiliki sejumlah anggota yang saling berbagi komitmen untuk menyelesaikan masalah dan 



menentukan pilihan kolektif melalui dialog publik (Cohen, 1989). Pada umumnya penganjur 

demokrasi deliberatif sepakat bahwa proses politik seharusnya berbasis pada gaya “berpusat 

pada pembicaraan” (talk-centric) dalam pembuatan keputusan ketimbang pada gaya 

“berpusat pemungutan suara” (voting centric); dan hasil-hasil keputusan seharusnya 

ditentukan dengan argumen-alasan ketimbang pada jumlah (Bohman, 1997; Chamber, 1999).  

Prinsip dasar demokrasi deliberatif adalah sebuah proses pelibatan publik dalam 

membuat keputusan melalui debat dan dialog terbuka. Proses ini berbeda sekali dengan 

demokrasi perwakilan yang di dalamnya publik dilibatkan hanya sebagai pemilih yang 

memilih elite yang selanjutnya akan membuat keputusan. Ia juga berbeda sekali dengan 

demokrasi langsung yang di dalamnya publik membuat keputusan sendiri, tetapi 

melakukannya dengan sedikit atau tanpa permusyawaratan kolektif atau konfrontasi 

pandangan alternatif pada persoalan-persoalan itu. 

Di antara sejumlah pengertian tentang deliberasi dan demokrasi deliberatif, 

Konsorsium Demokrasi Deliberatif memberikan pengertian yang lebih praksis berikut ini: 

Deliberasi adalah sebuah pendekatan pembuatan keputusan yang memungkinkan warga 

menganggap fakta-fakta yang relevan dari begitu banyak cara pandang, melakukan diskusi 

antara satu dengan lainnya untuk berpikir kritis tentang banyak pilihan sebelum mereka 

memperluas perspektif, opini dan pemahaman.  

 

Demokrasi deliberatif memperkuat suara warga dalam tata pemerintahan  dengan cara 

memasukkan rakyat dari semua ras, kelas, umur, maupun asal-usul dalam proses deliberasi yang 

secara langsung mempengaruhi keputusan publik. Sebagai hasilnya, pengaruh warga – dan 

dapat melihat hasil pengaruh mereka atas – keputusan kebijakan dan sumberdaya yang 

berdampak terhadap kehidupan mereka sehari-hari dan masa depan mereka (Deliberative 

Democracy Consortium, 2003 dikutip oleh Janette Hartz-Karp, 2005).  

Demokrasi membutuhkan permusyawaratan karena tiga alasan: (1) memungkinkan 

warga mendiskusikan isu-isu publik dan membentuk opini; (2) memberikan pemimimpin 

demokratis wawasan yang lebih baik mengenai isu-isu publik ketimbang yang dilakukan oleh 

pemilihan umum; dan (3) membungkinkan warga memberikan justifikasi pandangan mereka 

sehingga kita bisa mengidentifikasi pilihan yang baik dan yang buruk (Levine, 2003). Janette 

Hartz-Karp (2005) mengidentifikasi demokrasi deliberatif butuh beberapa hal: (1) pengaruh: 

kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan dan pembuatan keputusan; (2) keterbukaan 

(inclusion): perwakilan warga, keterbukaan pandangan dan nilai-nilai yang beragam, serta 

kesempatan yang sama untuk berpartipasi; (3) deliberasi: komunikasi terbuka, akses 

informasi, ruang untuk memahami dan membingkai ulang berbagai isu, saling menghormati, 

dan gerakan menuju konsensus.  

Gagasan demokrasi deliberatif tentu tidak bermaksud menyingkirkan model demokrasi 

formal, tetapi hendak menjawab krisis demokrasi formal-liberal, memperluas ruang-ruang 

demokrasi, sekaligus menjawab kesenjangan antara politik formal dengan kehidupan politik 

sehari-hari. Jika demokrasi formal (yang dibangun melalui proses elektoral) hanya mampu 

menjangkau legalitas formal-prosedural, maka demokrasi deliberatif berupaya memperkuat 

legitimasi demokrasi. Beberapa penganjurnya menyatakan bahwa model demokrasi 

deliberatif  dikembangkan sebagai bentuk respon atas kelemahan teori dan praktik 

demokrasi liberal, sekaligus mengedepankan perspektif kritis terhadap institusi perwakilan 

liberal. Pada prinsipnya, jika demokrasi liberal berupaya memperkuat “demokrasi 



representatif” melalui institusi-institusi perwakilan dan prosedur elektoral, maka demokrasi 

deliberatif berupaya mengembangkan “demokrasi inklusif” yang membuka akses partisipasi 

warga. Jika pandangan demokrasi liberal sangat percaya pada kompetisi melalui proses 

agregasi politik (misalnya pemilihan umum), maka pandangan demokrasi deliberatif lebih 

menekankan forum publik sebagai arena diskusi politik menuju kebaikan bersama. Dengan 

demikian, demokrasi deliberatif hendak mendemokrasikan demokrasi, seraya memperluas 

ruang-ruang demokrasi yang bergerak dari institusi formal, lembaga perwakilan maupun 

prosedur elektoral menuju ruang-ruang yang lebih dekat dengan masyarakat. 

Model ideal demokrasi deliberatif adalah negara kota Athena, atau rapat kota New 

England di Amerika Serikat, atau dalam bentuk Dialogue with the City di Perth Australia 

Barat. Dalam sistem pemerintahan ini semua warga memiliki kesempatan partisipasi melalui 

debat dengan sesama warga mereka, dan dapat mendengar dan menilai poin pandangan 

alternatif. Dulu dan sekarang ada sedikit hirarki di antara partisipan dalam rapat ini, dan 

semuanya dapat sama-sama berbicara. Setelah debat partisipan kemudian dapat 

memberikan suara, dengan suara mereka pada akhirnya menentukan kebijakan untuk 

diambil. Dua bentuk demokrasi ini (dulu atau sekarang) relatif kecil, sehingga semua warga 

dapat ikut serta jika mereka ingin berbuat demikian. 

 

b. Demokrasi Desa 

Budayawan Belanda, J.F. Liefrinck (1886-1887) pernah melakukan penelitian di Buleleng Bali 

Utara yang  merumuskan pengertian desa:  yang memberikan rasa nyaman bagi orang Bali. 

Desa versi Liefrinck adalah sebuah “republik kecil” yang memiliki hukum atau aturan adat 

sendiri. Desa adat merupakan wujud dari desa-desa yang bebas dari tekanan luar. Susunan 

pemerintahan desa bersifat demokratis dan memiliki otonomi. 

Demokrasi merupakan prinsip penting dalam republik, yang dibedakan dengan 

monarkhi, meskipun ada monarkhi konstitusional yang demokratis. Tetapi, republik desa 

pada dasarnya semua hal dalam desa dikelola dengan mekanisme publik. Setiap warga desa 

mempunyai hak menyentuh, membicarakan bahkan memiliki setiap barang maupun proses 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Desa tidak boleh secara kosmologis 

dikungkung sebagai institusi parokhial (agama mupun kekerabatan) maupun institusi asli 

(adat), tetapi juga harus berkembang maju sebagai institusi dan arena publik. Sebagai 

contoh, meskipun ada desa adat mempunyai karakter monarkhi, tetapi dia juga harus 

menjalakan spirit dan institusi republik seperti fungsi permusyawaratan, musyawarah desa, 

mengelola barang-barang publik dan melakukan pelayanan publik. Sebagai republik, desa 

tidak hanya membicarakan dan mengelola isu-isu agama, kekerabatan dan adat, melainkan 

juga mengurus isu-isu publik seperti sanitasi, air bersih, kesehatan, pendidikan, lingkungan 

dan lain-lain.  

Spirit dan institusi desa itu harus dikelola dengan demokrasi. Demokrasi macam apa?. 

Demokrasi desa yang dikemas oleh UU No. 6/2014 sebenarnya mengandung gado-gado 

(hibrid) antara tradisi liberal, radikal dan komunitarian. Pertama, akuntabilitas (atau 

pemimpin yang akuntabel) bukanlah monopoli kaum liberal, tetapi juga dikedepankan oleh 

kaum radikal, apalagi oleh kaum komunitarian. Komunitarianisme masyarakat lokal selalu 

mendambakan pemimpin yang bertanggungjawab (amanah) karena telah memperoleh 

mandat dari rakyat. Akuntabilitas pemimpin bukan hanya bersih dari korupsi, tetapi juga 



mengandung responsivitas yakni pemimpin yang inovatif, visioner, proaktif, progresif dan 

berkinerja baik.  

Kedua, menurut kaum liberal yang risau dengan UU Desa, demokrasi dimaksudkan 

untuk mencegah terjadinya risiko buruk dibalik kekuasaan besar kepala desa yang 

mengontrol dan menyerobot (elite capture) sumberdaya desa. Untuk itu harus ada check and 

balance yang dilakukan oleh institusi representasi (BPD), ditambah dengan pelembagaan 

nilai-nilai kebebasan, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.  

Ketiga, kaum radikal mengutamakan dimensi organisasi warga dan partisipasi yang 

lebih kuat sebagai jalan untuk memperkuat hak-hak warga, citizenship dan kedaulatan 

rakyat. Organisasi dan partisipasi warga ini tidak cukup diwadahi dengan lembaga 

kemasyarakatan, melainkan warga mengorganisir diri secara mandiri sebagai wadah popular 

participation. UU No. 6/2014 tidak mengatur secara eksplisit organisasi warga itu, tetapi pada 

prinsipnya sesuai Pasal 68, warga masyarakat mempunyai hak untuk berpartisipasi, yang 

tentu bisa menggunakan organisasi mandiri sebagai wadah partisipasi.  

Keempat, pemikiran kaum komunitarian sangat cocok dengan konteks sosiokultural 

masyarakat desa. Asas kebersamaan, kegotongroyongan, keleuargaan dan musyawarah 

dalam UU No. 6/2014 mencerminkan pemikiran kaum komunitarian. Semua asas ini pada 

dasarnya untuk mencapai kebaikan bersama dalam payung desa. 

 

c. Kepemiminan Kepala Desa 

Desa bukan sekadar pemerintahan desa, bukan sekadar pemerintah desa, dan bukan sekadar 

kepala desa. Namun kepala desa menempati posisi paling penting dalam kehidupan desa. 

Semangat UU No. 6/2014 adalah menempatkan kepala desa bukan sebagai kepanjangan 

tangan pemerintah, melainkan sebagai pemimpin masyarakat.  Artinya kepala desa harus 

mengakar dekat dengan masyarakat, sekaligus melindungi, mengayomi dan melayani warga 

masyarakat.  

Sebagai pemimpin rakyat yang sesuai visi-misi UU Desa, ada beberapa karakter 

penting kepemimpinan kepala desa. Pertama, kepemimpinan baru yang inovatif-progresif  

dan pro perubahan. Di berbagai desa telah tampil banyak kepala desa yang relatif muda dan 

berpendidikan tinggi (sarjana), yang haus perubahan dan menampilkan karakter inovatif-

progresif. Mereka tidak antidemokrasi, sebaliknya memberikan ruang politik (political space) 

bagi tumbuhnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Mereka mempunyai kesadaran 

baru bahwa komitmen kepala desa terhadap nilai-nilai baru itu menjadi sumber legitimasi 

bagi kekuasaan yang dipegangnya. Pembelajaran dan jaringan mereka dengan dunia luar 

semakin menempa kapasitas dan komitmen mereka, sehingga mereka berperan besar 

mengubah desa korporatis menjadi desa sipil atau desa sebagai institusi publik yang 

demokratis. Mereka memperbaiki pelayanan publik, mengelola kebijakan dan pembangunan 

secara demokratis, serta menggerakkan elemen-elemen masyarakat untuk membangkitkan 

emansipasi lokal dan membangun desa dengan aset-aset lokal. 

Kedua, kepemimpinan yang absah (legitimate) secara sosial, politik, hukum dan 

administratif. Legitimasi (keabsahan, kepercayaan dan hak berkuasa) merupakan dimensi 

paling dasar dalam kepemimpinan kepala desa. Seorang kepala desa yang tidak legitimate 

maka dia akan sulit mengambil inisiatif fundamental. Namun legitimasi kepala desa tidak 

turun dari langit. Masyarakat desa sudah terbiasa menilai legitimasi berdasarkan dimensi 



moralitas maupun kinerja. Tanpa mengabaikan moralitas, kami menekankan bahwa prosedur 

yang demokratis merupakan sumber legitimasi (Cohen, 1997). Prosedur demokratis dan 

legitimasi ini bisa disaksikan dalam arena pemilihan kepala desa. Legitimasi kepala desa 

(pemenang pemilihan kepala desa) yang kuat bila ia ditopang dengan modal politik, yang 

berbasis pada modal sosial, bukan karena modal ekonomi alias politik uang. Jika seorang 

calon kepala desa memiliki modal sosial yang kaya dan kuat, maka ongkos transaksi 

ekonomi dalam proses politik menjadi rendah. Sebaliknya jika seorang calon kepala desa 

miskin modal sosial maka untuk meraih kemenangan ia harus membayar transaksi ekonomi 

yang lebih tinggi, yakni dengan politik uang. Kepala desa yang menang karena politik uang 

akan melemahkan legitimasinya, sebaliknya kepala desa yang kaya modal sosial tanpa politik 

uang maka akan memperkuat legitimasinya. 

Ketiga, kepemimpinan yang bersandar pada nilai dan mekanisme akuntabilitas. 

Akuntabilitas kepala desa merupakan jantung kepemiminan dan demokrasi desa. UU Desa 

menegaskan bahwa akuntabilitas merupakan salah satu asas dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa, yang dimaknai sebagai asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan 

dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Ketentuan normatif merupakan pintu masuk, yang masih 

membutuhkan elaborasi tentang akuntabilitas lebih dalam dan jauh, agar akuntabilitas tidak 

hanya dipahami dan dipraktikkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban kepala desa.   

Akuntabilitas sering dimaknai para pihak sebagai tanggungjawab maupun tanggung 

gugat. Tanggung gugat bermakna lebih dari sekadar tanggung jawab, yakni sebagai sebuah 

mekanisme bagi warga masyarakat untuk menggugat pejabat publik yang telah memperoleh 

mandat dari rakyat. Karena itu akuntabilitas dalam pengertian ini mengandung tiga hal: (a) 

pejabat manjawab terhadap kebijakan dan tindakan jika memperoleh pertanyaan; (b) 

penegakan mandat dan aturan main, artinya harus ada penegakan hukum terhadap 

penyelewenangan mandat; (c) masyarakat berhak menggugat pejabat publik yang tidak 

menjalankan mandat dan tugas dengan baik, apalagi pejabat yang melakukan 

penyelewengan seperti tindakan korupsi.  

Karakter, sikap dan perilaku di satu sisi serta cara dan mekanisme di sisi lain 

sebenarnya telah menjadi jantung perhatian dalam pembicaraan tentang akuntabilitas. Mark 

Bovens (2010) membedakan dua pengertian akuntabilitas: yakni akuntabilitas sebagai 

kebajikan (virtue) dan akuntabilitas sebagai mekanisme institusional. Akuntabilitas sebagai 

kebajikan merupakan konsep normatif, yang mengandung seperangkat nilai dan standar 

untuk evaluasi terhadap perilaku organisasi atau pejabat publik. Sebagai kebajikan normatif, 

akuntabilitas setara dengan konsep-konsep lain seperti responsibilitas, responsivitas, 

integritas, transparansi, kesetaraan dan juga efisiensi. Bagi Bovens, akuntabilitas sebagai 

kebajikan bersifat retorika ketimbang empirik. Sedangkan akuntabilitas sebagai mekanisme 

dipahami lebih dangkal dalam pengertian yang lebih empirik dan deskriptif.  

Akuntabilitas sebagai mekanisme yang empirik-deskritif umumnya berbicara tentang 

siapa (who) yang bertanggungjawab, bagaimana (how) mempertang-gungjawabkan, 

bertanggungjawab atas apa (what) dan kepada siapa (whom) bertanggungjawab (A. 

Przeworski et al, 1999; R.D. Behn, 2001; R. Mulgan, 2003; M.K. Dowdle, 2006; J.L. Mashaw, 

2006; C. Harlow, 2002; M. Philip, 2008). Keempat dimensi pertanyaan ini seringkali dimaknai 

sebagai perhitungan, jawaban atau laporan pertanggungjawaban pejabat publik setelah 

menjalankan kebijakan, atau “menjawab atas penggunaan kekuasaan dan kewenangan”.  



Dalam pengertian ini, M. Boven (2007), mengidentifikasi empat dimensi akuntabilitas: (a) 

pemberian narasi perhitungan; (b) jawaban atas pertanyaan dan debat; (c) evaluasi maupun 

klarifikasi atas dugaan; dan (d) pemberian sanksi dan kemungkinan pemakzulan.  

Pengertian akuntabilitas setelah tindakan itulah yang disebut dengan akuntabilitas ex 

post facto (J.M. Moncrieffe, 2001). Di Indonesia, pemahaman seperti ini sangat dominan, 

meski ada mekanisme kemitraan serta check and balance dari legislatif atas eksekutif. Kita 

mengenal konsep akuntabilitas secara konkret dalam bentuk laporan pertanggungjawaban 

(LPJ) kepala desa kepada bupati, laporan keterangan pertanggjungjawaban (LKPJ) kepala 

desa kepada BPD dan laporan informasi pertanggungjawaban (LIPJ) kepala kepada 

publik/rakyat.  

Pengertian dan skema ini lemah dalam dua sisi. Pertama, dari sisi mekanisme dan 

waktu, akuntabilitas seperti itu hanya dilakukan setelah tindakan (ex post), atau sekadar 

memberikan jawaban. Kedua, kepala desa dipilih langsung oleh rakyat, tetapi 

pertanggungjawabannya diberikan ke atas. Jika dalam UU No. 22/1999 BPD sangat powerful 

sebagai penerima pertanggungjawaban kepala desa atas nama rakyat, tetapi dalam UU No. 

32/2004 maupun UU No. 6/2014 BPD cukup hanya menerima laporan keterangan sehingga 

mekanisme check and balances tidak berjalan secara maksimal. Regulasi juga mengalami 

kesulitan untuk merumuskan bagaimana mekanisme akuntabilitas kepada rakyat, karena itu 

UU No. 32/2004 cukup hanya mewajibkan kepala desa melakukan pemberian informasi LPJ 

kepada rakyat. Kalau rakyat mau memberikan sanksi kepada kepala desa yang bermasalah, 

maka yang bersangkutan bisa dihukum atau tidak dipilih kembali kepada periode berikutnya. 

Tetapi kalau sang kepala desa sudah menjabat pada periode kedua, tentu sanksi politik itu 

tidak berjalan.  

Karena itu akuntabilitas pemimpin desa sebaiknya dilihat secara menyeluruh dari 

banyak dimensi: substansi, mekanisme, aktor dan waktu. M. Bovens (2007), misalnya, 

mengidentifikasi akuntabilitas berbasis empat hal. Pertama, akuntabilitas berbasis forum: 

akuntabilitas politik, hukum, administratif, profesional dan sosial. Kedua, berbasis aktor: 

akuntabilitas perusahaan; akuntabilitas hirarkhis, akuntabilitas kolektif; dan individual. Ketiga, 

akuntabilitas berbasis tindakan: akuntabilitas finansial, akuntabilitas prosedural dan 

akuntabilitas produk (kinerja). Keempat, akuntabilitas berbasis kewajiban: akuntabilitas 

vertikal kepada rakyat; akuntabilitas diagonal dan akuntabilitas horizontal. Dari sisi waktu, 

yang mempunyai dimenai timing dan dampak terhadap peran aktor dan mekanisme, 

akuntabilitas dapat dibagi menjadi ex ante (sebelum) akuntabilitas dan ex post (sesudah) 

akuntabilitas (J.M. Moncrieffe, 2001; M. Bovens, 2007; C. Harlow dan R. Rawling, 2007; M. 

Philip, 2008).  Bahkan P. Schmitter (2004) membagi dimensi waktu akuntabilitas menjadi tiga: 

sebelum (before), selama (during) dan sesudah (after). Tiga dimensi waktu ini mengikuti 

proses dan tahapan kebijakan: sebelum kebijakan dibuat, selama kebijakan dalam proses 

dibuat, dan setelah kebijakan dibuat untuk dilaksanakan. Menurutnya, dimensi waktu ini jauh 

lebih berpengaruh ketimbang dimensi ruang (space) terhadap akuntabilitas.  

Akuntabilitas “sebelum” dan “selama” itu mempunyai kaitan langsung dengan 

representasi. Pertama, pejabat yang dipilih seperti kepala desa mempunyai responsibilitas 

(amanah) bekerja untuk mewujudkan kepentingan dan harapan-harapan publik, atau 

menjalankan visi-misinya yang digelar selama kampanye atau memenuhi janji-janji yang 

ditebar sewaktu kampanye. Kedua, sang pejabat terpilih bekerja atas dasar preferensi 

(aspirasi) warga, dan sang wakil rakyat (BPD) menjalankan tugas mengontrol eksekutif atas 

dasar preferensi warga. Ketiga, partisipasi warga merupakan elemen penting dalam 



akuntabilitas ex ante, dan mengharuskan mekanisme implementasi yang menjamin suara 

warga didengarkan dan menjadi input kebijakan pemerintah (J.M. Moncrieffe, 2001; AM. 

Goetz dan R. Jenkins, 2001; R.W Grant dan R.O. Keohane, 2005).  

Akuntabilitas kepala desa dan representasi BPD secara konseptual bisa saling 

memperkuat. Keberadaan BPD yang dipilih secara demokratis oleh rakyat sebenarnya 

dimaksudkan untuk menjaga dan memperkuat akuntabilitas kepala desa. Representasi BPD 

ini bisa memperkuat akuntabilitas kepala desa bila setidaknya memenuhi dua syarat. 

Pertama, akuntabilitas membutuhkan kesetaraan antaraktor (J. Rubenstein, 2007).  Kepala 

desa dan BPD sebaiknya dalam posisi yang seimbang dan setara. Ini berarti harus ada 

“matahari kembar”, tetapi matahari kembar bukanlah pemerintahan yang terbelah (divided 

government). Jika kepala desa primus interpares (utama di antara yang setara) di hadapan 

BPD, bahkan jika BPD dalam posisi yang marginal, maka akan sulit membangun akuntabilitas 

kepala desa. Kedua, membutuhkan akuntabilitas horizontal.  

P. Schmitter (2004) dengan baik memetakan tipologi akuntabilitas yang mengaitkan 

antara aktor, waktu dan proses (tabel 1.2  dan tabel 1.3). Tabel tipologi itu membagi dua 

kategori  yakni waktu (sebelum, selama dan sesudah) serta tiga aktor utama (warga, BPD dan 

kepala desa). Tabel 1.2 berbicara tentang gambaran akuntabilitas yang gagal, dan tabel 1.3 

berbicara tentang akuntabilitas ideal. Akuntabilitas yang gagal ditunjukkan dengan warga 

yang absen sebelum pembuatan keputusan, masa bodoh selama pelaksanaan kebijakan dan 

menaruh kebencian terhadap kepala desa. BPD terus-menerus melakukan mobilisasi untuk 

malawan kepala desa, menghadirkan kegaduhan dan gangguan dalam proses pembuatan 

kebijakan, dan tetap resisten terhadap pelaksanaan kebijakan sampai pertanggungjawaban 

kepala desa. Sebaliknya kepala desa melakukan eksklusi sebelum kebijakan, meraup 

keuntungan melalui kolusi di balik perumusan kebijakan, dan sekaligus melakukan 

pemaksanaan terhadap warga dalam pelaksanaan kebijakan. 

 

Tabel Peta akuntabilitas yang gagal 

 

 Sebelum Selama Sesudah 

Warga Tidak hadir Masa bodoh Kebencian  

Parlemen Mobilisasi untuk 

melawan 

Gangguan Resisten 

Penguasa Eksklusi Kolusi Pemaksaan 

Sumber: Philippe C. Schmitter, “The Ambiguous Virtues of Accountability”, Journal of Democracy, Vol. 

15. No. 4, 2004. 

 

Akuntabilitas ideal bisa terjadi jika warga melakukan partisipasi sebelum kebijakan, menaruh 

perhatikan terhadap proses kebijakan dan berkewajiban menjalankan kebijakan. BPD 

melakukan mobilisasi sebagai bentuk oposisi kritis, memainkan kompetisi dalam proses 

pembuatan kebijakan, dan bekerja keras melakukan pemenuhan dalam pelaksanaan 

kebijakan. Kepala desa membuka akses bagi warga dan organisasi masyarakat, menggelar 

deliberasi dalam proses pembuatan kebijakan dan tetap responsif dalam pelaksanaan 

kebijakan.  

 



Tabel Peta Akuntabilitas yang Ideal dan Berhasil 

 

 Sebelum Selama Sesudah 

Warga Partisipasi  Perhatian Kewajiban 

Parlemen Mobilisasi Kompetisi Pemenuhan 

Penguasa Aksesibilitas Deliberasi  Responsivitas 

Sumber: Philippe C. Schmitter, “The Ambiguous Virtues of Accountability”, Journal of Democracy, Vol. 

15. No. 4, 2004. 

 

Sebagai ilustrasi, ada contoh Peraturan Desa tentang Pelayanan Air Bersih, yang di dalamnya 

mencakup institusi pengelola air bersih, fasilitas air bersih, mekanisme dan prosedur 

pelayanan air bersih, hak dan kewajiban pengguna layanan air bersih termasuk di dalamnya 

kewajiban membayar iuran, dan seterusnya. Dalam skema akuntabilitas yang buruk/gagal, 

Perdes itu bisa mengandung catat sebelum dirancang, selama dirumuskan dan setelah 

diputuskan. Sebelum Perdes dirancang, warga (termasuk organisasi masyarakat sipil) sama 

sekali tidak hadir, pasif, atau sama sekali tidak mempengaruhi kepala desa dan BPD agar 

dilahirkan Perdes tentang pelayanan air bersih yang berkualitas dan dapat diakses oleh 

warga. BPD, bukan mendorong kelahiran Perdes pelayanan air bersih, tetapi malah 

melakukan politisasi dan mobilisasi untuk melawan ide kepala desa. Sebaliknya, kepala desa 

yang memiliki inisiatif menyusun Perdes, cenderung melakukan pengabaian (eksklusi) 

terhadap BPD dan warga.  

Ketika Raperdes tengah dibahas dan dirumuskan, warga bersikap masa bodoh (apatis), 

meskipun isi Raperdes akan menimbulkan risiko beban bagi warga. BPD dalam kondisi cerai 

berai, antara pendukung dan penolak. Kelompok penolak terus-menerus melakukan 

gangguan agar Perdes tidak lahir, dengan beragam alasan, yang intinya menolak kebijakan 

kepala desa.  

Perdes air bersih lahir dalam konteks apatisme warga, kegaduhan yang kontraproduktif 

di BPD, dan kolusi yang dilakukan oleh jajaran pemerintah desa. Setelah Perdes dijalankan 

tentu membawa dampak bagi warga. Warga terkejut dengan prosedur dan tarif pelayanan 

air bersih. Warga satu demi satu menaruh kebencian dan distrust terhadap Perdes dan 

pemerintah desa. Kalangan BPD, terutama kelompok penolak, tidak mendukung (resisten) 

terhadap Perdes, tetapi mereka tidak bisa berbuat banyak karena Perdes telah resmi 

disahkan dan bahkan dijalankan. Pada saat yang sama, kepala desa melakukan pemaksanaan 

dalam menjalankan Perdes.  

Sebaliknya akuntabilitas yang ideal jika dalam proses kebijakan, kepala desa membuka 

aksesibilitas (inklusi) bagi warga maupun organisasi masyarakat untuk mempengaruhi 

kebijakan (sebelum kebijakan ditetapkan), kemudian menggelar proses deliberasi dengan 

beragam aktor (selama proses perumusan kebijakan), serta selalu responsif dalam 

pelaksanaan kebijakan, termasuk responsif terhadap tuntutan dari warga. BPD melakukan 

mobilisasi aspirasi warga sebelum kebijakan dirumuskan, berkompetisi untuk merumuskan 

kebijakan yang terbaik, serta memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan mampu menjamin 

pemenuhan hak dan kepentingan warga. Sedangkan partisipasi merupakan ranah utama 

warga, mulai dari sebelum kebijakan, selama proses kebijakan dan pasca kebijakan. Pada 

pasca kebijakan, warga mempunyai kewajiban mematuhi kebijakan karena substansi 

kebijakan merupakan hasil dari partisipasi mereka. Namun warga tetap mempunyai hak 



untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, meskipun 

tetap wajib mematuhi keputusan atau produk hukum. Kombinasi antara kewajiban mematuhi 

dan hak (monitoring dan pengaduan) yang dijalankan warga, tentu jauh lebih sehat dan 

dewasa ketimbang pasif tetapi selalu mencaci maki kebijakan.  

 

d. Representasi BPD 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan institusi demokrasi perwakilan desa, 

meskipun ia bukanlah parlemen atau lembaga legislatif seperti DPR. Ada pergeseran 

(perubahan) kedudukan BPD dari UU No. 32/2004 ke UU No. 6/2014 (Tabel.2). Menurut UU 

No. 32/2004 BPD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa bersama pemerintah 

desa, yang berarti BPD ikut mengatur dan mengambil keputusan desa. Ini artinya fungsi 

hukum (legislasi) BPD relatif kuat. Namun UU No. 6/2014 mengeluarkan (eksklusi) BPD dari 

unsur penyelenggara pemerintahan dan melemahkan fungsi legislasi BPD. BPD menjadi 

lembaga desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan, sekaligus juga menjalankan fungsi 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; melakukan pengawasan kinerja 

Kepala Desa serta menyelenggarakan musyawarah desa. Ini berarti bahwa eksklusi BPD dan 

pelemahan fungsi hukum BPD digantikan dengan penguatan fungsi politik (representasi, 

kontrol dan deliberasi). 

Secara politik musyawarah desa merupakan perluasan BPD. UU No. 6/2014 Desa Pasal 

1 (ayat 5) menyebutkan bahwa Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain 

adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur 

masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal 

yang bersifat strategis.  Pengertian tersebut memberi makna betapa pentingnya kedudukan 

BPD untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, terutama mengawal berlangsungnya forum 

permusyawaratan dalam musyawarah desa. Kondisi ini yang kemudian dipertegas dalam 

Undang-Undang Desa di Bagian Keenam, Pasal 54 (ayat 2),  hal yang bersifat strategis 

sebagaimana dimaksud meliputi: a) Penataan Desa; b) Perencanaan Desa; c) Kerja sama Desa; 

d) Rencana investasi yang masuk ke Desa; e) Pembentukan BUM Desa; f) Penambahan dan 

pelepasan Aset Desa; dan g) Kejadian luar biasa.  

 

Tabel Kedudukan dan Fungsi BPD menurut UU 32/2004 dan UU 6/2014 

 

No Komponen UU No. 32/2004 UU No. 6/2014 

1.  Definisi BPD Lembaga yang merupakan 

perwujudan demokrasi dalam 

penyelenggaraan 

pemerintahan desa sebagai unsur 

penyelenggara 

pemerintahan desa 

Lembaga yang melaksanakan fungsi 

pemerintahan yang anggotanya 

merupakan wakil dari penduduk Desa 

berdasarkan keterwakilan wilayah dan 

ditetapkan secara demokratis 

2.  Kedudukan 

BPD 

Sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan desa. BPD berwenang 

dan ikut mengatur dan mengurus 

desa.  

Sebagai lembaga desa yang terlibat 

melaksanakan fungsi pemerintahan, 

tetapi tidak secara penuh ikut 

mengatur dan mengurus desa.  

3.  Fungsi 

hukum 

Fungsi hukum/legislasi kuat: 

Menetapkan peraturan desa bersama 

Fungsi hukum/legislasi lemah: 

Membahas dan menyepakati 



Kepala Desa  Rancangan Peraturan Desa bersama 

Kepala Desa,  

4.  Fungsi politik  BPD sebagai kanal (penyambung) 

aspirasi masyarakat dan melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan 

Peraturan Desa (Perdes) dan 

Peraturan Kepala Desa 

 menampung dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat Desa;  

 melakukan pengawasan kinerja 

Kepala Desa 

 Menyelenggarakan musyawarah 

desa 

 

Posisi baru BPD itu akan menimbulkan beberapa kemungkinan plus minus relasi antara 

kepala desa, BPD dan masyarakat. Pertama, fungsi politik BPD yang menguat akan 

memperkuat kontrol dan legitimasi kekuasaan kepala desa. Pada saat yang sama 

musyawarah desa akan menciptakan kebersamaan (kolektivitas) antara pemerintah desa, 

BPD, lembaga kemasyarakatan dan unsur-unsur masyarakat untuk membangun dan 

melaksanakan visi-misi perubahan desa. Musyawarah desa juga menghindarkan relasi 

konfliktual head to head antara kepala desa dan BPD. Kedua, kepala desa yang mempunyai 

hasrat menyelewengkan kekuasaan bisa mengabaikan kesepakatan yang dibangun dalam 

pembahasan bersama antara kepala desa dan BPD maupun kesepakatan dalam musyawarah 

desa. Kepala desa bisa menetapkan APB Desa dan Peraturan Desa secara otokratis dengan 

mengabaikan BPD dan musyawarah desa, meskipun proses musyawarah tetap ditempuh 

secara prosedural. Tindakan kepala desa ini legal secara hukum tetapi tidak legitimate secara 

politik. Kalau hal ini yang terjadi maka untuk menyelamatkan desa sangat tergantung pada 

bekerjanya fungsi politik BPD dan kuasa rakyat (people power). 

Memang agak sulit mengkonstruksi hubungan antara kepala desa dan BPD agar 

mampu menjamin check and balances dan akuntabilitas. Selama ini secara empirik ada 

empat pola hubungan antara BPD dengan Kepala Desa: 

(1) Dominatif: ini terjadi bilamana kepala desa sangat dominan/berkuasa dalam 

menentukan kebijakan desa dan BPD lemah,karena kepala desa meminggirkan BPD, 

atau karena BPD pasif atau tidak paham terhadap fungsi dan perannya. Fungsi 

pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa tidak dilakukan oleh BPD. Implikasinya 

kebijkan desa menguntungkan kelompok Kepala Desa, kuasa rakyat dan demokrasi 

desa juga lemah.  

(2) Kolutif: hubungan Kepala Desa dan BPD terlihat harmonis yang bersama-sama 

berkolusi, sehingga memungkinkan melakukan tindakan korupsi. BPD sebagai alat 

legitimasi keputusan kebijakan desa. Implikasinya kebijakan keputusan desa tidak 

berpihak warga atau merugikan warga, karena ada pos-pos anggaran/keputusan yang 

tidak disetujui warga masyarakat. Musyawarah desa tidak berjalan secara demokratis 

dan dianggap seperti sosialisasi dengan hanya menginformasikan program 

pembangunan fisik. Warga masyarakat kurang dilibatkan dan bilamana ada komplain 

dari masyarakat tidak mendapat tanggapan dari BPD maupun pemerintah desa. 

Implikasinya warga masyarakat bersikap pasif dan membiarkan kebijakan desa tidak 

berpihak pada warga desa.  

(3) Konfliktual: antara BPD dengan kepala desa sering terjadi ketidakcocokan terhadap 

keputusan desa, terutama bilamana keberadaan BPD bukan berasal dari kelompok 

pendukung Kepala Desa. BPD dianggap musuh kepala desa, karena kurang memahami 



peran dan fungsi BPD. Musyawarah desa diselenggarakan oleh pemerintah desa dan 

BPD tidak dilibatkan dalam musyawarah internal pemerintahan desa. Dalam 

musyawarah desa tidak membuka ruang dialog untuk menghasilkan keputusan yang 

demokratis, sehingga menimbulkan konflik.  

(4) Kemitraan: antara BPD dengan Kepala Desa membangun hubungan kemitraan. “Kalaui 

benar didukung, kalau salah diingatkan”, ini prinsip kemitraan dan sekaligus check and 

balances. Ada saling pengertian dan menghormati aspirasi warga untuk melakukan 

check and balances. Kondisi seperti ini akan menciptakan kebijakan desa yang 

demokratis dan berpihak kepada warga.  

 

Pola kemitraan bisa terjerumus ke dalam pola kolutif kalau relasi kades-BPD dilakukan 

secara tertutup dan tidak ada diskusi yang kritis. Namun jika pola kemitraan berlangsung 

secara normatif dan terbuka, maka pola ini menjadi format terbaik hubungan antara kepala 

desa dan BPD. Sesuai anjuran kaum komunitarian, pola kemitraan memungkinkan kades-BPD 

terus-menerus melakukan deliberasi untuk mengambil keputusan kolektif sekaligus sebagai 

cara untuk membangun kebaikan bersama. 

Regulasi desa (Perdes) adalah sebuah bentuk konkret kebijakan desa yang menjadi 

salah satu arena penting bagi BPD. Perdes adalah sebuah perangkat hukum untuk 

memerintah maupun mengelola barang-barang publik. Sebagai bentuk kebijakan publik, 

regulasi desa adalah bentuk aturan main yang mempunyai banyak fungsi: sebagai pembatas 

apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh pemdes maupun masyarakat; 

menegaskan pola-pola hubungan antar lembaga di desa; mengatur pengelolaan barang-

barang publik desa; memastikan aturan main kompetisi politik; memberikan perlindungan 

terhadap lingkungan; menegaskan sumber-sumber penerimaan desa; memastikan 

penyelesaian masalah dan penanganan konflik; dan lain-lain. Pada prinsipnya regulasi desa 

dibuat untuk menciptakan keseimbangan relasi sosial-politik dan pengelolaan barang-

barang publik. 

Ada tiga isu yang perlu diperhatikan untuk memahami kebijakan publik desa: konteks, 

kontens (isi) dan proses.  

Konteks. Setiap perdes harus relevan dengan konteks kebutuhan dan aspirasi 

masyarakat. Dengan kalimat lain, perdes yang dibuat memang dimaksudkan untuk 

menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar merumuskan keinginan elite desa atau 

hanya untuk menjalankan instruksi dari pemerintah supradesa. Mengenali kebutuhan 

masyarakat memang tidak mudah karena begitu banyaknya aspirasi dan kebutuhan yang 

berkembang dalam masyarakat. Paling tidak mengenali kebutuhan masyarakat bisa 

berangkat dari masalah krusial (misalnya kerusakan jalan kampung karena masuknya 

kendaraan berat, praktik-praktik politik uang dalam pemilihan pamong desa, kerusakan 

lingkungan, dan lain-lain) di komunitas yang selalu menjadi bahan pembicaraan masyarakat 

dan harus segera ditangani dengan aturan main.  

Selain memperhatikan masalah krusial, kebutuhan lokal juga bisa dilihat dari potensi 

desa  yang perlu dikembangkan dan membutuhkan jaminan kepastian secara hukum dalam 

pengelolaannya. Misalnya, sebuah desa akan mengembangkan Badan Kredit Desa (BKD) 

sebagai bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMD). Pengelolaan BKD tersebut tentu 

membutuhkan perdes yang mengatur tentang banyak hal: siapa pemilik BKD, dari mana 



sumber dananya, bagaimana posisi pemerintah desa, siapa yang berhak meminjam kredit, 

bagaimana aturan main kreditnya, dan lain-lain. Sebagai barang publik desa, BKD memang 

perlu dibingkai dengan perdes agar bisa memberikan jaminan kepastian hukum bagi warga 

masyarakat dan pemerintah desa, sehingga BKD bisa dikelola dengan baik, 

bertanggungjawab, dan berkelanjutan.  

Konten.  Konten adalah kandungan isi yang tertulis secara eksplisit dalam perdes, 

mulai dari konsiderans sampai dengan batang tubuhnya. Sebuah regulasi desa yang baik 

atau yang berbasis pada masyarakat mengandung isi sebagai berikut: 

(1) Sesuai dengan prinsip konstitusionalisme (rule of law), perdes bersifat membatasi yang 

berkuasa dan sekaligus melindungi rakyat yang lemah. Paling tidak, perdes harus 

memberikan ketegasan tentang akuntabilitas pemerintah desa dan BPD dalam 

mengelola pemerintahan desa.  

(2) Mendorong pemberdayaan masyarakat: memberi ruang bagi pengembangan kreasi, 

potensi dan inovasi masyarakat; memberikan kepastian masyarakat untuk mengakses 

terhadap barang-barang publik; memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam 

proses pemerintahan dan pembangunan desa.   

(3) Untuk menciptakan ketertiban dan keseimbangan, perdes bersifat membatasi: mencegah 

eksploitasi terhadap sumberdaya alam; membatasi penyalahgunaan kekuasaan; 

mencegah perbuatan kriminal; mencegah dominasi kelompok kepada kelompok lain, 

dan seterusnya.  

(4) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya maupun 

kepentingan umum masyarakat.  

 

Proses.  Proses menggambarkan alur pengelolaan kebijakan publik atau peraturan 

desa. Dalam literatur sebenarnya dikenal setidaknya empat model proses pembuatan 

kebijakan. 

(1) Model kebijakan teknokratis, yaitu kebijakan yang disusun (dirumuskan) oleh para ahli 

yang dinilai atau merasa mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang filosofi 

kebijakan dan mengetahui konteks lokal karena sudah melakukan penelitian. Sebagai 

contoh, pemdes dan BPD sepakat menunjuk beberapa orang yang dianggap mumpuni 

dan dipercaya masyarakat, untuk merumuskan perdes. Orang tersebut mungkin ahli 

dan responsif terhadap kebutuhan lokal, tetapi proses semacam itu tidak partisipatif. 

(2) Model kebijakan oligarkis, yaitu kebijakan yang hanya dirumuskan oleh segelintir orang, 

yaitu pemerintah desa dan BPD.  

(3) Model klientelistik, yaitu kebijakan yang dirumuskan oleh seorang atau segelintir orang 

yang didasarkan pada pertemanan, kekerabatan, patronase, nepotisme, dan lain-lain. 

(4) Model demokratis/partisipatif, yaitu kebijakan yang didasarkan diproses secara partipatif 

melibatkan masyarakat. Alur kebijakan demokratis/partisipatif bisa dilihat dalam tabel 

sebagai berikut:  

 

Tabel Alur Kebijakan Publik Demokratis/Partisipatif 



 

Alur  Tahap Kegiatan 

1 Artikulasi  BPD menyerap aspirasi masyarakat  

2 Agregasi BPD melakukan pengumpulan terhadap banyak aspirasi, yang 

kemudian dikaji dan dirumuskan prioritas aspirasi. 

3 Formulasi  BPD dan/atau pemerintah desa merumuskan Raperdes yang 

berbasis pada aspirasi 

4 Konsultasi  Pemdes dan BPD melakukan konsultasi publik kepada warga 

untuk membahas Raperdes. Warga menyampaikan umpan balik 

pada Pemdes dan BPD. 

5 Revisi  Pemdes dan BPD melakukan perubahan substansi Raperdes 

sesuai dengan umpan balik dari warga. 

6 Sosialisasi I Pemdes dan/atau BPD menyampaikan informasi Raperdes yang 

telah direvisi 

7 Legislasi Apabila Raperdes sudah disetujui oleh masyarakat, maka kepala 

desa melakukan pengesahan Raperdes menjadi Perdes. 

8 Sosialisasi II Pemdes dan BPD melakukan sosialisasi terhadap Perdes yang 

segera akan dilaksanakan. 

9 Implementasi Perdes dilaksanakan atau diberlakukan 

10 Monitoring dan 

evaluasi  

Pemdes, BPD dan masyarakat aktif melakukan monitoring 

(kontrol) dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perdes. 

11 Artikulasi  Melalui monitoring dan evaluasi, masyarakat mempunyai 

aspirasi baru yang bisa digunakan untuk melakukan inovasi 

terhadap implementasi. Jika masalahnya semakin serius, maka 

aspirasi baru tersebut bisa digunakan sebagai pijakan untuk 

merevisi Perdes yang sudah dilaksanakan. 

Catatan: tahap-tahap di atas sebenarnya berbentuk siklus yang bisa disusun dalam bentuk 

bagan melingkar. 

 

Sesuai dengan logika demokrasi, regulasi desa berbasis masyarakat disusun melalui 

proses siklus kebijakan publik yang demokratis: artikulasi, agregasi, formulasi, konsultasi 

publik, revisi atas formulasi, legislasi, sosialisasi, implementasi, kontrol dan evaluasi. Dalam 

setiap sequen ini, masyarakat mempunyai ruang (akses) untuk terlibat aktif menyampaikan 

suaranya. Artikulasi adalah proses penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh BPD 

maupun pamong desa. Agregasi adalah proses mengumpulkan, mengkaji dan membuat 

prioritas aspirasi yang akan dirumuskan menjadi perdes. Formulasi adalah proses perumusan 

rancangan perdes yang bisa dilakukan oleh BPD dan/atau oleh pemerintah desa. Konsultasi 

adalah proses dialog bersama antara pemerintah desa dan BPD dengan masyarakat. 

Masyarakat mempunyai ruang untuk mencermati, mengkritisi, memberi masukan dan 

merevisi terhadap naskah raperdes. Pemerintah desa dan BPD wajib melakukan revisi 

terhadap raperdes berdasarkan umpan balik dari masyarakat dalam proses konsultasi 

sebelumnya. Naskah raperdes yang sudah direvisi kemudian disahkan (legislasi) menjadi 

perdes oleh pemerintah desa dan BPD. Sebelum perdes diimplementasikan, maka 

pemerintah desa dan BPD wajib melakukan sosialisasi publik, untuk memberikan informasi 

tentang perdes agar masyarakat tahu dan siap ikut melaksanakan perdes itu. Jika sosialisasi 

sudah mantap, maka perdes bisa dijalankan (implementasi). Berbarengan dengan proses 

implementasi tersebut, ada proses kontrol dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah 

desa, BPD dan juga masyarakat. Penilaian dari berbagai pihak ini menjadi semacam umpan 



balik untuk inovasi terhadap implementasi, dan jika masalah terlalu berat maka umpan balik 

itu bisa digunakan sebagai pijakan untuk merevisi perdes.  

Formulasi merupakan tahap yang sangat krusial. Pihak-pihak yang dianggap akan 

dijadikan sasaran terhadap berlakunya suatu kebijakan, harus dilibatkan, untuk mengetahui 

sejauh mana pihak-pihak ini berkepentingan terhadap peraturan yang akan dibuat. 

Sementara itu, rumusan kebijakan yang dibuat tidak mempunyai arti apa-apa kalau tidak 

diimplementasikan. Karena itu implementasi kebijakan harus dilakukan secara arif, bersifat 

situasional, mengacu kepada semangat kompetensi dan berwawasan permberdayaan. 

Berkaitan dengan hal ini, dapat dikatakan bahwa salah satu tolok ukur keberhasilan suatu 

kebijakan terletak pada proses implementasi. Namun, bukan berarti implementasi kebijakan 

terpisah dengan formulasinya,  melainkan keberhasilan suatu kebijakan sangat tergantung 

pada tatanan kebijakan itu sendiri macro policy dan micro policy. Artinya, formulasi kebijakan 

makro yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, keberhasilan 

implementasinya akan dipengaruhi oleh kebijakan mikro, yaitu para pelaksana kebijakan, dan 

kebijakan operasional serta kelompok sasaran dalam mencermati lingkungannya. Karena itu, 

lemahnya tatanan formulasi, akan mengakibatkan lemahnya implementasi.  

Selain formulasi dan implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan adalah sebuah fase 

yang kritis. Artinya, di sini partisipasi publik sebagai hal yang paling fundamental dalam 

paradigma kritis. Studi kebijakan publik menjelma menjadi sebuah bentuk keterlibatan yang 

sarat dengan kegiatan kritik. Proses kebijakan publik yang di dalamnya juga termasuk 

evaluasi kebijakan publik, merupakan sebuah proses politik yang melibatkan semua pihak. 

Dengan keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi, maka masalah keterpisahan 

kebijakan publik dengan masyarakat akan dapat teratasi.  

Proses penyerapan aspirasi (artikulasi) masyarakat oleh BPD memang sangat bervariasi. 

Dalam konteks ini, ada tipologi proses penyerapan aspirasi berdasarkan kategori level 

(personal dan institusional) dan sifat (informal dan formal). Tipologi ini bisa dilihat dalam 

bagan .... Dengan melihat bagan tersebut, ada empat metode penyerapan aspirasi yang bisa 

dilakukan oleh BPD: personal-informal; personal-formal; institusional-informal; dan 

institusional-formal. Keempat metode ini bisa dilakukan oleh BPD sesuai dengan tradisinya. 

Toh keempatnya juga mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Tetapi kalau dipandang 

dari sudut partisipasi aktif, maka metode institusional-formal mempunyai kekuatan paling 

besar ketimbang tiga metode lainnya. 

 

  



Bagan Tipologi Metode Penyerapan Aspirasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sifat  

 Level 

 Personal Institusional 

 

 

Informal 

 Anggota BPD secara 

personal berbincang-

bincang dengan warga 

dalam anjangsana  

 Warga menyampaikan 

kepentingan dan 

keluhannya pada anggota 

BPD 

 BPD secara kolektif melakukan 

safari kunjungan dan obrolan 

informal dengan warga. 

 BPD secara kolektif melakukan 

dialog dengan kelompok-

kelompok sosial atau organisasi 

masyarakat  

 

 

 

Formal 

 Anggota BPD menerima 

surat dari warga. 

 Anggota BPD masuk ke 

forum-forum komunitas  

 Dengar pendapat warga 

dengan BPD. 

 Lokakarya maupun musyawarah 

desa yang teragenda secara 

sistematis. 

 

 

Catatan: kuadran IV (institusional-formal) mempunyai kekuatan terbesar karena sebagai arena 

“kontrak sosial” bersama antara BPD dan masyarakat. 

 

e. Partisipasi Warga Aktif  

Setiap individu/orang mempunyai posisi yang beragam dalam negara maupun desa Kadang 

idividu menjadi penduduk,  kadang menjadi masyarakat, kadang menjadi rakyat, kadang 

menjadi pelanggan, dan kadang menjadi warga. Penduduk adalah konsep administratif dan 

statistik yang dibuktikan dengan Kartu Tanda  Penduduk. Ketika orang didata oleh BPS, ia 

sedang menjadi penduduk. Masyarakat adalah konsep sisologis antropologis, yakni 

kumpulan sejumlah individu yang memiliki orientasi dan kepentingan yang sama. Ketika 

orang aktif dalam gotong royong atau kegiatan sosial lain, ia sedang menjadi masyarakat. 

Rakyat adalah konsep politik. Demokrasi sering dimaknai sebagai kedaulatan rakyat, artinya 

pemerintahan “dari” (partisipasi), “oleh” (akuntabilitas dan transparan) dan “untuk” 

(responsif) rakyat. Tetapi demokrasi yang terjebak secara sempit menjadi demokrasi elektoral 

(elektokrasi), konsep kedaulatan rakyat itu hanya utopis. Dalam demokrasi elektoral, rakyat 

tidak memiliki kedaulatan, dan orang bukan ditempatkan sebagai rakyat yang sejati, tetapi 

hanya sebagai basis kekuasaan atau konstituen. Pelanggan adalah posisi idividu yang sangat 

dangkal, hasil ciptaan ahli manajemen dan administrasi. Pelanggan identik dengan pembeli 

(ingat pembeli adalah raja) yang harus dilayani dan direspons dengan baik. Kalau orang tidak 

mampu membeli, maka dia tidak memperoleh pelayanan dan respons yang baik.  Sedangkan 

yang terakhir, warga, adalah konsep filosofis, bahwa setiap individu merupakan pemilik 

absah negara yang mempunyai hak dan kewajiban. 



 

Sesuai republikenisme, setiap individu ditempatkan sebagai warga. Ke(warga)an pada 

dasarnya menunjuk keanggotan invidu dalam komunitas politik, terutama negara, yang 

mengandung lima komponen: status legal, identitas, hak, kewajiban dan aktivitas politik atau 

partisipasi (J. Cohen, 1999; G. Delanty, 2000; Michael Lister dan Emily Pia, 2008). Warga 

menempati posisi penting dalam akuntabilitas dan partisipasi. Peran warga bukan hanya 

menyerahkan mandat kepada penguasa melalui proses elektoral, serta bukan hanya sebagai 

pelengkap dalam mekanisme akuntabilitas horizontal antara penguasa dan parlemen. Dalam 

konteks ini budaya politik warga merupakan prakondisi penting bagi akuntabilitas, tetapi 

akuntabilitas maupun proses kebijakan juga membentuk budaya politik warga. Akuntabilitas 

yang ideal membutuhkan budaya politik yang demokratis, sebaliknya akuntabilitas yang baik 

juga akan menumbuhkan budaya demokratis. Dengan kalimat lain, budaya politik 

demokratis merupakan pendukung akuntabilitas ideal, tetapi kebijakan yang demokratis juga 

menjadi arena untuk pendidikan politik yang membuat budaya demokratis bagi elite dan 

warga.  

Apa dan bagaimana budaya demokratis? Gabriel Almond dan Sidney Verba (1960) 

pernah membagi budaya politik menjadi tiga. Pertama, budaya parokhial, dengan cirikhas: 

orang terikat dalam komunitas dan kegiatan kekerabatan atau keagamaan, yang tidak tahu 

dan tidak memperhatikan isu-isu publik dan politik. Kedua, budaya subyek dengan cirikhas: 

orang sudah mulai tahu tentang politik serta mematuhi peraturan negara, tetapi belum aktif 

berpartisipasi dalam pemerintahan dan urusan-urusan publik kecuali memberikan pilihan 

dalam proses elektoral. Ketiga, budaya partisipan, dimana orang semakin melek politik, 

melek urusan publik, sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga, kritis dan aktif dalam 

urusan publik yang berpengaruh terhadap hidupnya sehari-hari.  

Budaya partisipan itulah yang disebut sebagai budaya demokratis. Dalam dua dekade 

terakhir budaya demokratis atau budaya partisipan itu diperkuat dengan sejumlah konsep 

seperti democratic citizenship, active citizenship maupun civic engagement. Menurut Duncan 

Green (2008), kewargaan aktif adalah kombinasi antara hak dan kewajiban yang 

menghubungkan antara individual dengan negara, termasuk wajib membayar pajak dan 

mematuhi hukum, serta pemenuhan hak sipil, sosial dan politik. Warga aktif menggunakan 

hak-haknya untuk memerbaiki kualitas hidup sosial dan politik, melalui keterlibatan dalam 

ekonomi dan politik formal, atau melalui tindakan aksi kolektif yang secara historis 

membebaskan kaum miskin dan terpinggirkan membuat suaranya lantang.  Juga Robert 

Hollister (2002) mengatakan bahwa kewargaan aktif merupakan aksi kolektif ketimbang 

perilaku individual. Ini adalah kolaborasi tentang aktivitas intens baik aktivitas sosial maupun 

aktivitas politik. Sedangkan warga yang demokratis adalah agen politik yang mengambil 

bagian (partisipasi) secara regular dalam politik baik lokal maupun nasional, bukan hanya 

dalam pemilihan, tetapi dalam politik sehari-hari (Judith Shklar, 1991 dan Axel Hadenius, 

2001).  

Partisipasi merupakan jantung warga aktif. Partisipasi berkaitan dengan tiga hal: arena, 

substansi dan proses. Arena utama partisipasi adalah kebijakan (baik dalam bentuk peraturan 

maupun program), sebab kebijakan merupakan tempat yang mempertemukan antara 

pemerintah desa dan warga masyarakat. Dengan kalimat lain, sebenarnya pertemuan antara 

pemerintah dan warga desa bukan diukur secara fisik atau kehadiran fisik kepala desa dalam 

berbagai kegiatan ritual, tetapi juga diukur dengan kebijakan.   



UU Desa pada prinsipnya mendekatkan pemerintah kepada rakyat melalui akuntabilitas 

dan responsivitas, sekaligus mendekatkan rakyat kepada pemerintah melalui partisipasi. 

Hubungan simbiosis antara rekognisi-subsidiaritas dan partisipasi ini dapat mengarah pada 

garis pedoman kebijakan yang agak bertentangan. Mekanisme partisipasi warga negara 

dapat dianggap sebuah prasyarat yang sangat berguna ketika mengevaluasi prospek 

demokratisasi pemerintahan desa yang berhasil. Karena itu, desain demokrasi pemerintahan 

desa harus memperhitungkan kesempatan dan keterbatasan yang ditentukan oleh saluran  

partisipasi lokal. Kekurangan mekanisme partisipatoris, bagaimanapun, dapat dianggap 

sebuah motivasi untuk demokratisasi dan dapat membantu menciptakan tuntutan lokal 

terhadap saluran partisipatoris yang lebih banyak untuk menyuarakan preferensi. Saluran 

partisipasi yang dilembagakan dan kemampuan orang untuk menggunakan saluran tersebut 

harus dipertimbangkan dalam desain demokratisasi. Proses pemilihan yang jujur dan teratur, 

semaraknya forum warga, dan tingkat modal sosial yang tinggi (kesatuan komunitas dan 

sejarah kerja sama) memungkinkan warga desa untuk menandai preferensi mereka secara 

baik dan menjalankan pemenuhan keinginan mereka oleh pemimpin desa. 

Partisipasi warga juga dapat memberikan kontribusi terhadap legitimasi berbasis-

output. Pateman berargumen partisipasi “membantu penerimaan keputusan bersama” (1970: 

43). Keterlibatan warga membantu menjamin persetujuan publik, dan ini pada gilirannya 

akan membantu pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. Mereka yang terlibat dalam 

penyiapan kebijakan dan permusyawaratan kebijakan lebih mungkin untuk tunduk ketika 

kebijakan itu berlaku, khususnya jika mereka adalah di kalangan mereka dari mereka yang 

dipengaruhi dan mendapat dampak. Demikian pula, model-model keterlibatan misalnya 

debat publik, keterlibatan dari mereka yang dipengaruhi, atau keterlibatan  para ahli 

dibenarkan secara fungsional dengan alasan bahwa  mereka membantu meningkatkan 

penerimaan dan pemecahan persoalan atau membantu memfasilitasi pelaksanaan. 

Partisipasi ini dapat juga membantu pembuat kebijakan lebih tahu, dan karena itu membuat 

keputusan lebih efektif, karena para wakil dan kaum profesional membuat keputusan yang 

didasarkan pada pengetahuan publik dan keahlian politik dan profesional. 

Substansi partisipasi pada prinsipnya mencakup tiga hal: suara (voice), akses dan 

kontrol warga masyarakat terhadap pemerintahan dan pembangunan yang mempengaruhi 

kehidupannya sehari-hari. Pertama, suara (voice) adalah hak dan tindakan warga masyarakat 

menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan, dan tuntutan terhadap komunitas 

terdekatnya maupun kebijakan pemerintah. Tujuannya adalah mempengaruhi kebijakan 

pemerintah maupun menentukan agenda bersama untuk mengelola kehidupan secara 

kolektif dan mandiri.  

Kedua, akses berarti kesempatan, ruang dan kapasitas masyarakat untuk masuk dalam 

arena governance, yakni mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif 

mengelola barang-barang publik. Akses warga terhadap pelayanan publik termasuk dalam 

rubrik ini. Akses akan menjadi arena titik temu antara warga dan pemerintah. Pemerintah 

wajib membuka ruang akses warga dan memberikan layanan publik pada warga, terutama 

kelompok-kelompok marginal. Sebaliknya warga secara bersama-sama proaktif 

mengidentifikasi problem, kebutuhan dan potensinya maupun merumuskan gagasan 

pemecahan masalah dan pengembangan potensi secara sistematis. Pemerintah desa 

maupun BPD wajib merespons gagasan warga sehingga bisa dirumuskan visi dan kebijakan 

bersama dengan berpijak pada kemitraan dan kepercayaan. 



Ketiga, kontrol warga masyarakat terhadap lingkungan komunitasnya maupun proses 

politik yang terkait dengan pemerintah. Kita mengenal kontrol internal (self-control) dan 

kontrol eksternal. Artinya kontrol bukan saja mencakup kapasitas masyarakat melakukan 

pengawasan (pemantauan) terhadap kebijakan (implementasi dan risiko) dan tindakan 

pemerintah, tetapi juga kemampuan warga melakukan penilaian secara kritis dan reflektif 

terhadap risiko  atas tindakan mereka. Self-control ini sangat penting karena masyarakat 

sudah lama berada dalam konteks penindasan berantai: yang atas menindas yang bawah, 

sementara yang paling bawah saling menindas ke samping. Artinya kontrol eksternal 

digunakan masyarakat untuk melawan eksploitasi dari atas, sementara self-control 

dimaksudkan untuk menghindari mata rantai penindasan sesama masyarakat, seraya hendak 

membangun tanggungjawab sosial, komitmen dan kompetensi warga terhadap segala 

sesuatu yang mempengaruhi kehidupannya sehari-hari.  

Proses partisipasi adalah berbagai kegiatan yang mempertemukan antara pemerintah 

dan warga desa, atau kegiatan yang dilakukan warga dalam menyampaikan suara, akses dan 

kontrol. Berbagai kegiatan itu antara lain: warga  melakukan unjuk rasa, forum warga, 

konsultasi antara pemerintah desa dengan warga, dengar pendapat antara warga dengan 

BPD, dan masih banyak lagi. Pada prinsipnya proses partisipasi terkait dengan tiga 

pertanyaan: (a) siapa rakyat yang berpartisipasi; (b) bagaimana rakyat berpartisipasi; dan (c) 

apa yang dibawa dalam partisipasi.  

“Siapa” adalah pertanyaan yang sering terkait dengan representasi yang sering 

ditanyakan oleh unsur pemerintah. “Kalian ini mewakili siapa?, adalah sebuah pertanyaan 

defensif yang sering dikemukakan pemerintah ketika menghadapi “gerombolan” orang yang 

menyampaikan aspirasi. Jika representasi ditonjolkan maka justru menjadi jebakan bagi 

partisipasi. Pemerintah desa tidak perlu risau mengenai problem representasi (siapa unsur 

masyarakat yang akan dilibatkan dalam pembuatan kebijakan daerah). Selain ada 

representasi yang sudah terlembagakan secara formal, dalam masyarakat tentu ada 

segmentasi yang perlu diperhatikan oleh pemerintah desa. Jika pemerintah desa mencermati 

dan peka terhadap segmentasi dalam masyarakat, hal ini sudah merupakan langkah yang 

positif dan maju.  Kalau menurut bahasa sekarang, segmentasi bisa disebut stakeholders atau 

pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kebijakan.  Pada prinsipnya setiap individu atau 

segmen masyarakat mempunyai hak untuk menyampaikan suara (voice) kepada pemerintah.  

Voice ini, meski sangat beragam dan tidak terlembaga, merupakan salah satu bentuk 

partisipasi publik.  Pemerintah desa tidak perlu menyampaikan pertanyaan “kalian ini 

mewakili siapa” kalau ada individu atau segmen masyarakat menyampaikan suara. 

Pemerintah desa diharapkan memberikan respons (mendengarkan dan mencermati) voice 

yang muncul dari setiap individu.  Kalau memberikan respons terhadap segmentasi 

masyarakat mengalami kesulitan karena keragaman dan kerumitan, maka langkah minimal  

yang bisa ditempuh pemerintah desa dalam partisipasi adalah melibatkan segmen 

masyarakat yang paling terkena risiko dari sebuah kebijakan. 

“Bagaimana” merupakan pertanyaan kritis yang terkait dengan inklusi, yakni bentuk-

bentuk keterlibatan warga maupun cara atau metode yang ditempuh pemerintah dalam 

berhubungan dengan warga. Selama ini cara paling populer yang dilakukan pemerintah desa 

adalah menyelenggarakan sosialisasi kebijakan dengan mengundang wakil-wakil warga 

(ketua RT, RW, dusun, PKK, pemuda, LPMD, tokoh masyarakat, dll). Ini merupakan prosedur 

yang standar. Pemerintah umumnya sering mengklaim bahwa kebijakan yang diambil sudah 

partisipatoris dan aspiratif karena sudah melakukan sosialisasi kepada sebagian segmen 



warga. Banyak kalangan sering memberi usulan agar kualitas partisipasi ditingkatkan dari 

sekadar sosialisasi (Anda bertanya, saya menjawab) menjadi konsultasi (proses komunikasi 

dua arah), meski secara teoretis konsultasi ini masih bersifat tokenisme. Konsultasi ini fisibel 

sebab secara empirik warga masyarakat pada umumnya masih bersifat apatis. Dalam konteks 

seperti ini, tentu tidak akan fisibel membangun partisipasi pada tangga yang lebih tinggi 

sampai pada delegated control. Sebaliknya kalau mekanisme partisipasi berada di bawah 

tangga konsultasi, maka yang terjadi adalah manipulasi, bukan partisipasi. Meski konsultasi 

merupakan mekanisme yang fisibel, namun ia perlu disertai atau bahkan diawali dengan 

proses deliberasi sehingga konsultasi menjadi lebih bermakna ketimbang sebuah prosedur.   

Namun partisipasi masyarakat bukanlah sesuatu yang mekanis-prosedural, misalnya 

melibatkan (mengundang) berbagai segmen masyarakat dalam sosialisasi. Mekanisme-

prosedur  sangat penting tetapi belum cukup untuk dikatakan sebagai partisipasi yang 

bermakna.  Lebih dari sekadar mekanisme-prosedur, partisipasi sebenarnya merupakan 

sebuah ruang dan arena pembelajaran (pendidikan) politik untuk membangun kompetensi 

warga. Warga yang kompeten adalah warga yang tahu, well-informed, kritis, sadar akan hak-

kewajiban, kooperatif, percaya dan mendukung (supporting) kebijakan pemda.  Kompetensi 

warga memang tidak bisa dibangun secara instan dalam jangka pendek, tetapi bisa disemai 

melalui proses learning by doing secara berkelanjutan.  Dengan kalimat lain, proses 

keterlibatan (involvement) segmen-segmen masyarakat dalam proses kebijakan (misalnya 

dalam sosialisasi) sangat penting, tetapi proses deliberasi jauh lebih penting ketimbang 

involvement. Deliberasi adalah sebuah proses diskusi, dialog atau persmusyawatan baik 

melalui forum antara segmen masyarakat dengan Pemda-DPRD maupun diskusi dalam 

ruang publik (forum warga, diskusi publik, dialog melalui media, dll) yang lebih luas.  Proses 

ini sangat penting untuk menggali ide-ide dari berbagai segmen, penyebaran wacana ke 

publik, sekaligus sebagai arena pembelajaran politik untuk membangun kompetensi warga. 

“Apa” adalah pertanyaan kritis yang terkait dengan “amunisi” bagi warga ketika terlibat 

dalam proses konsultasi dan deliberasi. Amunisi mencakup ide, pengetahuan, aspirasi, 

kebutuhan dan sebagainya. Tanpa amunisi yang memadai maka partisipasi tidak bermakna. 

Meski sebuah sosialisasi kebijakan melibatkan banyak orang tetapi mereka hanya sekadar 

datang tanpa amunisi yang memadai, maka forum itu menjadi kurang bermakna. Sebagai 

contoh sekelompok warga yang datang beraudiensi dengan kepala desa hingga bupati 

sering dituding “asal bunyi” atau malah argumen mereka mudah dipatahkan oleh amunisi 

kades atau bupati karena mereka memiliki kelemahan dalam menguasai gagasan dan 

informasi. Penguasa mesti mempunyai “amunisi” yang lebih banyak dan tajam ketika mereka 

menghadapi gugatan dari warga. Problem ini sering menjadi jebakan di kalangan NGOs, 

yang menggerakkan partisipasi hanya dengan mengutamakan “siapa” dan “bagaimana” 

berpartisipasi, tetapi melupakan aspek “apa” yang dibawa dalam partisipasi.  

Agenda penguatan masyarakat dan partisipasi masyarakat membutuhkan pendekatan 

komprehensif yang mencakup sistem, budaya dan metodologi. Ketiga sisi ini menganjurkan 

bahwa partisipasi tidak mungkin berdiri sendiri sebagai gerakan masyarakat, tetapi juga 

sebagai bentuk perpaduan antara pemerintah dan masyarakat. Kalau partisipasi hanya 

sebagai berkubang pada prakarsa dan gerakan masyarakat, itu berarti hanya kegiatan yang 

bertepuk sebelah tangan. Partisipasi semacam ini hanya menggerakkan masyarakat, tetapi 

tidak mempunyai impkasi terhadap kebijakan. Karena itu perubahan atau penguatan 

partipasi membutuhkan interaksi yang aktif antara pemerintah desa dan warga masyarakat. 



Interaksi itulah yang kita sebut sebagai sistem. Sistem mencakup disain kelembagaan 

dan tindakan pemerintah yang memungkinkan tumbuhnya partisipasi, jika pemerintah 

menghendaki tumbuhnya partisipasi yang sejati. Perda atau Perdes tentang partisipasi 

penting untuk melembagakan partisipasi, tetapi hal itu belum cukup. Di aras desa, partisipasi 

warga dan responsivitas pemerintah tidak bisa dipisahkan. Partisipasi masyarakat tanpa 

responsivitas pemerintah sama saja dengan bertepuk sebelah tangan, tidak akan 

membuahkan kebijakan yang bermakna, seakan-akan yang mempunyai kepentingan 

terhadap isu-isu publik hanya masyarakat. Sebaliknya responsivitas tanpa partisipasi hanya 

akan membuat pemerintah yang aktif tetapi masyarakat yang pasif, sehingga proses 

kebijakan miskin informasi, aspirasi dan pembelajaran bersama. Perpaduan antara  

responsivitas dan partisipasi akan membuat daerah lebih semarak, kemitraan dan saling 

percaya (mutual trust), dan menghasilkan kebijakan yang lebih legitimate-aspiratif.   

Pendekatan sistemik tentu juga membutuhkan sentuhan kebijakan dari pemerintah 

kebupaten. Proses pembangunan yang partisipatif, atau hubungan antara pemerintah desa 

dan warga desa yang partisipatif, membutuhkan insentif (bukan sekadar stimulan) dari 

pemerintah kabupaten. Insentif itu tidak lain adalah pembagian kewenangan, keuangan dan 

tanggungjawab yang memadai kepada desa. Jika dibaca melalui konsep pemberdayaan, 

maka pendekatan stimulan itu identik dengan memberi “pancing” pada rakyat yang sering 

dikemukakan banyak orang. Metafora ini bisa menyesatkan. Mengapa? Kalau rakyat diberi 

pancing (stimulan), pancing itu akan digunakan untuk apa, untuk memancing apa? Toh 

rakyat desa sudah tidak lagi mempunyai kolam. Pancing yang diberikan oleh pemerintah itu 

tidak akan berguna karena rakyat sudah tidak mempunyai kolam, desa tidak mempunyai 

apa-apa yang bisa dimanfaatkan oleh rakyat. Pemberdayaan memang bukan berarti 

memberi ikan secara langsung kepada rakyat, tetapi yang paling vital adalah membagi kolam 

beserta bibit ikan dan pancing kepada rakyat desa.    

Dimensi kedua dalam penguatan partisipasi adalah budaya, yakni pengetahuan, nilai-

nilai, sikap, dan tindakan sehari-hari yang dimiliki pemerintah dan warga desa. Budaya juga 

berarti tradisi atau kebiasaan yang mengutamakan konsultasi, deliberasi, diskusi, forum dan 

ruang publik. Pembangunan dan pemerintahan yang partisipatif tentu membutuhkan tradisi 

seperti itu dan orang-orang desa yang demokratis. Banyak contoh membuktikan bahwa 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di sejumlah desa penelitian kami  bisa 

tumbuh secara partisipatif  antara lain didukung oleh kepala desa yang progresif dan 

demokratis. Sebaliknya regulasi yang mewajibkan partisipasi tidak akan mempunyai makna 

jika orang-orang desa tidak mempunyai budaya demokrasi dan partisipasi. Kepala desa yang 

hanya terbiasa dekat dengan rakyat secara fisik dan personal (melalui kegiatan ritual) 

umumnya tidak mempunyai visi dan budaya demokrasi. 

Dimensi ketiga adalah pembaharuan metodologi partisipasi. Ada beberapa hal penting 

dalam hal ini. Pertama,  mendorong kesadaran dan kapasitas kritis berbagai organisasi lokal 

terhadap isu-isu publik (pemerintahan dan pembangunan). Kesadaaran dan kapasitas kritis 

tentu bisa ditempa melalui pembalajaran lokal, sebelum warga masuk ke dalam forum 

warga, misalnya melalui diskusi di setiap ruang publik yang ada (warung, pos kamling, 

sungai, sawah, hutan, dan sebagainya). Di Sumatara Barat, misalnya, warung (lapau) selalu 

digunakan sebagai tempat bagi warga untuk mendiskusikan masalah-masalah publik, atau 

untuk melihat pemerintah di siang hari dan membicarakan pemerintah di malam hari. 

Kedua, akses dan arus informasi yang terbuka merupakan rujukan pengetahuan bagi 

warga untuk berpartipasi. Yang paling dasar informasi memberi pasokan pengetahuan untuk 



berpartisipasi. Informasi adalah kekuatan. Warga yang berpengetahuan adalah lebih 

berpendidikan untuk mengambil keuntungan kesempatan, mengakses pelayanan, 

menggunakan hak-haknya, berunding dengan efektif, membuat pelaku pemerintah dan non-

negara bertanggung jawab (accountable). Tanpa informasi yang bersangkut paut (relevant), 

tepat pada waktunya, dan tersajikan dalam bentuk yang dapat dipahami, tidak mungkin bagi 

warga desa mengambil tindakan efektif. Yang lebih maju partisipasi akan jauh lebih kuat dan 

bermakna, bahkan menghindari stigma “asal bunyi”, jika ditopang oleh informasi yang 

memadai. Bagaimanapun partisipasi bukan hanya persoalan “siapa” yang dilibatkan, atau 

“bagaimana” proses dan mekanisme partisipasi, tetapi juga harus mencakup “apa” yang akan 

dibawa dalam berpartisipasi.  Keterbukaan informasi itu memang tidak mudah, karena 

pemegang kebijakan biasanya enggan berbagi informasi secara transparan. Karena itu 

dibutuhkan katalis-katalis lokal, termasuk BPD dan tokoh masyarakat, yang proaktif 

menjembatani arus informasi antara warga dan pemerintah desa.  

Ketiga,  proses yang bersifat deliberatif dan inklusif sangat dipengaruhi oleh 

penguasaan dan keterampilan menggunakan berbagai metode dan teknik partisipasi. 

Metode partisipasi yang efektif, yang sesuai dengan kebutuhan situasi, sangat diperlukan 

agar partisipasi yang berjalan menjadi suatu proses yang kreatif, produktif dan sekaligus 

memberdayakan. Proses yang deliberatif dan inklusif juga menuntut perubahan peran 

perencana atau para katalis komunitas menjadi lebih sebagai perantara, negosiator dan 

mediator. Mereka harus memahami masalah dan melihat peluang untuk masa depan melalui 

pandangan multipihak. Tantangan yang terbesar dalam proses partisipasi adalah bagaimana 

suara mereka yang tertinggal dapat didengar dan mempengaruhi keputusan yang diambil. 

Keempat, mengeksplorasi nilai-nilai yang berkaitan dengan semangat partisipasi 

(kebersamaan dan solidaritas, tanggung jawab, kesadaran kritis, sensitif perubahan, peka 

terhadap lokalitas dan keberpihakan pada kelompok marginal, dll). Kelima, menghidupkan 

kembali institusi-institusi sukarela  sebagai media kewargaan yang pernah hidup dan 

berfungsi untuk kemudian dikontekstualisasi dengan perkembangan yang terjadi di 

masyarakat terutama dinamika kekinian. Keenam, memfasilitasi tebentuknya asosiasi-asosiasi 

kewargaan yang baru berbasiskan kepentingan kelompok keagamaan, ekonomi, profesi, 

minat dan hobi, dan politik maupun aspek-aspek kultural lainnya yang dapat dimanfaatkan 

sebagai arena interaksi terbuka. Ketujuh, mengkampanyekan pentingnya kesadaran inklusif 

bagi warga desa dalam menyikapi sejumlah perbedaan yang terjadi dengan 

mempertimbangkan kemajemukan. Kedelapan, memperluas ruang komunikasi publik atau 

ruang publik yang dapat dimanfaatkan warga desa untuk melakukan kontak-kontak sosial 

dan kerjasama.  
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a. Tradisi Lokal  

Diantara sekian banyak negara di dunia yang memiliki tradisi berdemokrasi adalah Indonesia. 

Tradisi tersebut ditandai dengan budaya musyawarah yang terus tumbuh dan berkembang 

di desa-desa Nusantara. Sifat sebagai masyarakat yang demokratis seperti egaliter, terbuka, 

dan kritis (saling mengingatkan) telah menjadi bagian dari kelembagaan hidup masyarakat 

desa. Mari sejenak berkunjung ke beberapa daerah seperti Aceh, Nusa Tenggara Barat (NTB) 

dan Nusa Tenggara Timur (NTT).  

Masyarakat Aceh dalam kehidupannya terbiasa membicarakan persoalan-persoalan 

hidup secara terbuka baik secara formal maupun informal. Tradisi berembug tersebut 

berakar pada dua lembaga lokal yang memiliki fungsi sosial sebagai forum diskusi formal 

maupun informal. Dua lembaga tersebut yaitu meunasah dan beng. Dalam bahasa orang 

Jawa, meunasah setara dengan mushola, langgar, atau masjid. Sebagaimana sudah lazim 

diketahui, masjid telah menjadi tempat bertemunya warga-warga desa yang beragama Islam, 

tidak hanya untuk menjalankan ibadah sholat, tapi juga menjadi tempat pertemuan warga 

untuk membahas permasalahan sosial. Karena itu, dari segi arsitektur, meunasah terdiri dari 

dua bagian. Bagian pertama ruangan khusus untuk sholat, dan bagian kedua yang disebut 

serambi berfungsi sebagai bale di mana rapat ataupun temu warga diselenggarakan. 

Sedangkan beng, bagi orang Aceh dimaknai sebagai jambo, ada pula yang menyebutnya 

gudang, yaitu warung atau kedai kopi yang di dalamnya menyediakan tempat khusus untuk 

singgah bagi warga yang hendak menikmati kopi sambil ngobrol (dalam istilah warga 

Banyumas disebut dopokan). 

Bahkan tradisi bermusyawarah, dalam arti penyampaian kritik sosial warga atas 

hubungan penguasa dengan rakyat ataupun pemujaan rakyat atas kebijaksanaan para 

penguasa tercermin pada tradisi tari dan pembacaan hikayat. Tari tersebut dikenal dengan 

sebutan seudati. Selain melambangkan heroisme perjuangan masyarakat Aceh, tari seudati 

juga melambangkan kehidupan rakyat Aceh yang suka bermusyawarah.  Dalam tarian seudati 

disajikan untaian syair yang sesungguhnya mengungkapkan suara rakyat terhadap penguasa 

agar kehidupan rakyatnya diperhatikan. Uniknya, sekalipun syair-syair tari seudati 

mengandung kritik sosial bahkan protes masyarakat, tidak menimbulkan disparita dan 

resistensi antara pemimpin dengan rakyatnya. Apalagi menimbulkan pertentangan politik 

antara teungku meunasah (imam meunasah) dengan keuchik (kepala desa).  



Bagi masyarakat Aceh, persandingan lembaga meunasah dengan pemerintahan 

Gampong adalah ibarat “bapak kampung” dengan “ibu kampung”.  Pemeritah Gampong 

dalam hal ini diwakili keuchik adalah bapaknya, sedangkan teungku meunasah ibunya 

(Syamsudin, 1996). Ibarat suatu rumah tangga, maka bapak dan ibu harus bekerjasama 

membangun rumah tangga, melalui system pembagian tugas yang sudah disepakati 

bersama. Imam meunasah membangun social order melalui kegiatan-kegiatan adat dan 

keagamaan, sedangkan keuchik menyelenggarakan pemerintahan dan layanan publik. 

Namun dalam pelaksanaan fungsi masing-masing lembaga bukan berarti keduanya berjalan 

sendiri-sendiri, tapi saling berkomplementer. Jadi, kerjasama antara keuchik dengan teungku 

meunasah pada hakikatnya merepresentasikan tradisi permusyawaratan di level desa yang 

tidak membedakan secara tajam antara peran lembaga pemerintahan dengan lembaga 

sosial kemasyarakatan, sehingga terbangun check and balancies antara rakyat dengan 

penguasa.  

Berpindah ke NTB. Masyarakat Desa Sawe di Kabupaten Dompu mempunyai tradisi 

musyawarah desa setiap tahun. Hasil musyawarah desa kemudian ditetapkan menjadi Surat 

Keputusan Kepala Desa. Salah satu pokok bahasan musyawarah terkait dengan pengelolaan 

sumber daya pertanian desa. Kegiatan ini selalu melibatkan multielemen sosial di desa, mulai 

dari pemerintah desa, BPD, tokoh agama, tokoh adat, kelompok pemuda, organisasi sektoral 

(kelompok tani, peternak, organisasi pengguna air), organisasi perempuan dll. Waktu dan 

tempat kegiatannya pun dilaksanakan secara fleksibel, dalam arti tidak selalu dilaksanakan di 

kantor desa dengan pilihan waktu yang tidak mengganggu kegiatan utama warga, yaitu hari 

Jumat setelah sholat Jumat.  

Sebagaimana diketahui, menurut kalender musimnya, ada tiga kali musim tanam di 

Dompu. Musim tanam pagi jatuh pada bulan Desember-Januari, musim tanam jagung jatuh 

pada bulan April-Juli dan musim tanam kacang-kacangan dan kedelai (palawija) jatuh di 

bulan Agustus-Oktober. Nah, dapat dipastikan setiap kali musim tanam tiba itulah 

musyawarah desa diselenggarakan, utamanya terkait dengan pengambilan keputusan 

kebijakan kegiatan musim tanam dan penertiban kegiatan sosial yang mendukung pada 

pencapaian kualitas hasil pertanian.  

Tradisi tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai persoalan pertanian yang selalu muncul 

setiap musim bercocok tanam tiba. Misalnya, perilaku para peternak kambing atau sapi yang 

tidak mengandangkan hewan piaraannya, sehingga banyak merusak tanaman di banyak 

lahan pertanian. Ada pula perilaku para tengkulak dan distributor pupuk yang nakal 

sehingga para petani kesulitan mendapatkan pupuk tepat waktu dengan harga yang layak. 

Tidak hanya itu, ada pula pencurian air yang kerap kali memicu konflik sosial dan sistem 

pengupahan terhadap buruh tani yang tidak layak. Berangkat dari pertimbangan-

pertimbangan tersebut, dengan mengambil tempat di masjid desa, pemerintah desa 

bersama seluruh kelembagaan desa yang lain menyelenggarakan musyawarah desa sebagai 

dasar bagi pemerintah desa mengambil kesepakatan bersama dan mengeluarkan surat 

keputusan tentang kegiatan musim tanam dan penetapan  mengenai pola tanam, hasil 

panen, hewan ternak berikut sanksi-sanksinya. 

Beberapa poin kesepekatan yang dicapai dalam musyawarah desa tersebut misalnya 

berkaitan dengan: 

(1) Kewenangan bagi pemerintah desa untuk membentuk tim yang selanjutnya diberi 

tugas pemeriksaan dan pemantauan terhadap kualitas pagar antarSo (So adalah zonasi 



hamparan sawah yang dimiliki oleh suatu kelompok tani, biasanya rata-rata per So 

seluas 25 Ha). Termasuk memberikan sanksi kepada petani/kelompok tani yang tidak 

memperbaiki pagar. 

(2) Kewajiban bagi peternak hewan untuk tidak menggembalakan hewan ternaknya serta 

pemberian sanksi bagi peternak yang melanggar kewajiban tersebut, apalagi sampai 

merusak tanaman pertanian.  

(3) Pemberlakukan standar upah buruh tani dan standar biaya sarana produksi pertanian. 

(4) Pemberian sanksi kepada pihak yang diketahui melakukan pencurian air serta 

melakukan pengursakan terhadap infrastruktur pertanian sehingga menyebabkan 

hilangnya air. 

(5) Larangan mempekerjakan perempuan dan anak dalam proses produksi pertanian, 

khususnya pada jenis kegiatan yang berisiko berat dan membahayakan keselamatan. 

Pelembagaan musyawarah desa juga telah bersenyawa lama dalam kehidupan 

masyarakat desa di NTT. Sebagai contoh di Pulau Sabu yang saat ini telah berstatus 

kabupaten. Desa-desa di Sabu memiliki lembaga yang memiliki fungsi pengaturan dan 

bertanggung jawab atas hubungan-hubungan sosial ekonomi politik masyarakat desa di 

mana salah satu model pengaturannya melalui musyawarah. Lembaga  tersebut dikenal 

dengan sebutan Bengu Udu. Lembaga ini memiliki mandat untuk memediasi berbagai 

sengketa tanah, membuat dan menegakkan aturan komunal tentang perlindungan hak 

kepemilikan warga dan masyarakat atas tanah hingga perlindungan lingkungan hidup dari 

kerusakan. Pelembagaan fungsi kepada Bengu Udu ini didasari atas penghormatan 

masyarakat sabu atas hak warganya untuk memiliki tanah sebagai penopang hidup. 

Dalam perkembangan mutakhir, musyawarah desa yang sebelumnya memiliki akar 

tradisi partisipatif yang kuat mengalami reduksi sedemikian rupa. Penyebabnya, penerapan 

kebijakan nasional tentang desa yang intervensionis. Apalagi pada zaman Orde Baru dengan 

kebijakannya yang sentralistis. Model pembangunan desa yang sentralistik dan lebih 

mengutamakan pemerintah desa sebagai satu-satunya elemen yang diberdayakan dan 

diperdayai untuk membangun desa telah mereduksi peran kelembagaan musyawarah desa. 

Muatan modal sosial vertikal yang tercipta dalam tradisi musyawarah desa yang semula 

syarat dengan kepercayaan, akuntabilitas, kemitraan dan partisipasi antara pemerintah desa 

dengan masyarakatnya terreduksi sedemikian rupa sehingga pengambilan keputusan 

musyawarah berada di tangan pemerintah desa yang tentu berada dibawah kendali 

pemerintah supra desa. Demikian  pula dengan muatan modal sosial horizontal musyawarah 

desa yang sebelumnya syarat dengan nilai solidaritas, kebersamaan, kepercayaan dan 

kerjasama antar elemen kemasyarakatan terdistorsi karena praktik formalisasi dan pelibatan 

semu kelembagaan masyarakat. Sederhananya, pengambilan keputusan strategis desa di era 

sentralisasi, bahkan hingga di era desentralisasi dipengaruhi oleh kebijakan supradesa. Desa 

tidak mendapatkan ruang untuk merumuskan, memusyawarahkan dan memutuskan 

kebijakan strategisnya sendiri, sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyatnya. 

Contoh yang paling jamak dapat disimak yaitu dalam hal pengelolaan sumber daya 

alam desa seperti hutan, air dan bahan tambang. Kebijakan ekonomi nasional sama sekali 

tidak memberi kesempatan kepada desa untuk mengelola dan mendistribusikan kekayaan 

sumber alamnya untuk sebesar-besar kemakmuran desa. Yang terjadi adalah pemerintah 

menjadikan masyarakat dan pemerintah desa sebagai skrup pelengkap alat produksi 



ekonomi di mana pemegang kendali kebijakan ada di tangan para borjuis dan oligarkhi 

kekuasaan. Warga masyarakat menjadi pekerja berupah murah dalam rantai produksi 

ekonomi, sedangkan pemerintah desa menjadi perpanjangan kartel birokrasi yang 

senantiasa dikondisikan mempermudah masuknya aliran modal ke desa melalui jalur 

manipulasi kebijakan seperti mendukung pembebasan dan penguasaan lahan dari rakyat 

untuk korporasi. Proyek-proyek penguasaan sumber daya alam desa dengan model seperti 

ini, selalu memotong sistem musyawarah desa sebagai sebuah cara strategis desa 

mengambil permufakatan. Akhirnya kepentingan strategis publik terabaikan karena tidak 

adanya penyertaan prakarsa, opini, pendapat dan kepentingan publik dalam 

penyelenggaraan proses pengambilan kebijakan desa. Karena itu dalam kerangka 

pengejewantahan prinsip rekognisi dan subsidiaritas dalam UU No.6 Tahun 2014 Tentang 

Desa, musyawarah desa menjadi bagian dari hak desa untuk merumuskan dan mengambil 

keputusan kebijakan strategis tanpa tanpa harus membayang pada kepentingan diluar desa 

yang cenderung merugikan desa. 

 

b. Pengertian Musyawarah Desa 

Istilah musyawarah berasal dari kata Syawara yaitu berasal dari Bahasa Arab yang 

berarti berunding, urun rembuk atau mengatakan dan mengajukan sesuatu. Istilah lain 

dalam tata Negara Indonesia dan kehidupan modern tentang musyawarah dikenal dengan 

sebutan “syuro”, “rembug desa”, “kerapatan nagari” bahkan “demokrasi”. Kata Musyawarah 

menurut bahasa berarti "berunding" dan "berembuk". Pengertian musyarawarah menurut 

istilah adalah perundingan bersama antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan 

keputusan yang terbaik. Musyawarah adalah pengambilan keputusan bersama yang telah 

disepakati dalam memecahkan suatu masalah. Cara pengambilan keputusan bersama dibuat 

apabila keputusan tersebut menyangkut kepentingan orang banyak atau masyarakat luas. 

Di bawah ini dirangkum beberapa pengertian musyawarah dari berbagai pandangan 

ahli dan literatur, diantaranya: 

Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengansikap rendah hati untuk 

memecahkan persoalan (mencari jalan keluar) guna mengambil keputusan 

bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan 

keduniawian. 

Musyawarah merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang 

untuk membahas suatu masalah dengan tujuan agar mendapatkan solusi. 

Musyawarah merupakan sebuah sistem pengambilan keputusan yang melibatkan 

dua orang atau lebih dengan menyajikan kepentingan-kepentingan sehingga dapat 

tercipta suatu keputusan yang disepakati bersama. 

Musyawarah merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk memecahkan  suatu 

masalah atau persoalan atau dengan kata lain sebuah upaya untuk mencari jalan 

keluar guna mengambil keputusan bersama dalam menyelesaikan suatu masalah 

yang melibatkan dua orang atau lebih. 

Musyawarah adalah pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam 

penyelesaian suatu masalah yang menyangkut kepentingan bersama. 

Musyawarah merupakan membicarakan dan menyelesaikan bersama suatu 

persoalan dan maksud untuk mencapai kata mufakat atau kesepakatan. 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Berunding&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Modern
http://id.wikipedia.org/wiki/Keputusan
http://www.pengertianahli.com/2014/03/pengertian-partisipasi-masyarakat.html
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rendah_hati&action=edit&redlink=1


Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa  mendefinisikan musyawarah Desa 

atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan 

unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk 

menyepakati hal yang bersifat strategis. Musyawarah Desa merupakan forum Desa yang 

berfungsi untuk mengambil kesepakatan dan  keputusan atas hal-hal yang bersifat strategis. 

Menempatkan Musyawarah Desa sebagai bagian dari kerangka kerja demokratisasi 

dimaksudkan untuk mengedepankan Musyawarah Desa yang menjadi mekanisme utama 

pengambilan keputusan Desa. Dengan demikian, perhatian khusus terhadap Musyawarah 

Desa merupakan bagian integral terhadap kerangka kerja demokratisasi Desa.  

 

c. Musyawarah dan Demokrasi Desa 

Musyawarah Desa mempunyai empat bentuk demokrasi. Pertama, Musyawarah Desa sebagai 

wadah demokrasi asosiatif. Artinya seluruh elemen desa merupakan asosiasi yang berdasar 

pada asas kebersamaan, kekeluargaan dan gotongroyong. Mereka membangun aksi kolektif 

untuk kepentingan desa. Kekuatan asosiatif ini juga bisa hadir sebagai masyarakat sipil yang 

berhadapan dengan negara dan modal. Kedua, Musyawarah Desa sebagai wadah demokrasi 

inklusif atau demokrasi untuk semua. Berbagai elemen desa tanpa membedakan agama, 

suku, aliran, golongan, kelompok maupun kelas duduk bersama dalam pembahasan hal-hal 

startegis di desa. Ketiga, Musyawarah Desa sebagai wadah demokrasi deliberatif. Artinya 

Musyawarah Desa menjadi tempat untuk tukar informasi, komunikasi, diskusi atau 

musyawarah untuk mufakat mencari kebaikan bersama.  Keempat, Musyawarah Desa 

mempunyai fungsi demokrasi protektif. Artinya Musyawarah Desa dapat menyeimbangkan 

kedudukan desa dari intervensi negara, modal atau pihak lain yang merugikan desa dan 

masyarakat. 

 

d. Dasar Pemikiran Muswarah Desa 

Musyawarah desa merupakan institusi dan proses demokrasi deliberatif yang berbasis desa. 

Secara historis musyawarah desa merupakan tradisi masyarakat lokal Indonesia. Salah satu 

model musyawarah desa yang telah lama hidup dan dikenal di tengah-tengah masyarakat 

desa adalah Rapat Desa (rembug Desa) yang ada di Jawa. Dalam tradisi rapat desa selalu 

diusahakan untuk tetap memperhatikan setiap aspirasi dan kepentingan warga sehingga 

usulan masyarakat dapat terakomodasi dan memperkecil munculnya konflik di masyarakat.  

Beberapa pembelajaran dari pelaksanaan musyawarah dibeberapa tempat seperti 

Kerapatan Adat Nagari di Sumatera Barat, Saniri di Maluku, Gawe rapah di Lombok, 

Kombongan di Toraja, Paruman di Bali. Menunjukkan tradisi musyawarah masa lalu 

cenderung elitis, bias gender dan tidak melibatkan kaum miskin dan kelompk rentan lainnya. 

Dasar pemikiran perlunya sebuah musyawarah desa, diantaranya: 

1. Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa bangsa Indonesia 

mengedepankan hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan; 

2. Pengambilan keputusan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan bersama; 

3. Cara mengemukakan pendapat harus berdasarkan akal sehat dan hati nurani, serta 

selalu mengutamakan persatuan dan kekeluargaan; 



4. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada 

Tuhan dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan; 

5. Keputusan yang telah diambil harus dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab 

oleh semua pemangku kepentingan. 

 

e. Tujuan Muswarah Desa 

Musyawarah desa dilaksanakan untuk membuka kebekuan atau kesulitan dalam 

pengambilan keputusan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melihat 

sebuah persoalan pembangunan dari berbagai sudut pandang. Melalui musyawarah desa, 

keputusan yang dihasilkan sesuai dengan standar dan persepsi seluruh peserta. Keputusan 

yang diperoleh dengan musyawarah akan lebih berbobot karena di dalamnya terdapat 

pendapat, pemikiran dan ilmu dari para peserta. Musyawarah desa dilakukan untuk 

memperoleh kesepakatan bersama sehingga keputusan yang akhirnya diambil bisa diterima 

dan dijalankan oleh semua peserta dengan penuh rasa tanggung jawab. Dengan demikian, 

pemaksanaan desa sebagai self governing community (SGC) direpresentasikan oleh 

Musyawarah Desa. 

 

f. Prinsip-Prinsip Muswarah Desa 

1. Partisipatif 

Partisipasi berarti keikutsertaan masyarakat Desa dalam setiap kegiatan dan pengambilan 

keputusan strategis Desa. Partisipasi dilaksanakan tanpa memandang perbedaan gender 

(laki-laki/perempuan), tingkat ekonomi (miskin/kaya), status sosial (tokoh/orang biasa), dan 

seterusnya. Dalam Musyawarah Desa, pelaksanaan partisipasi tersebut dijamin sampai dalam 

tingkat yang sangat teknis. Dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e Permendesa PDTT No. 2 Tahun 

2015, diatur bahwa setip unsur masyarakat berhak “menerima pengayoman dan 

perlindungan dari gangguan, ancaman dan tekanan selama berlangsungnya musyawarah 

Desa” (Pasal 3 ayat (3) huruf e Permendesa PDTT No. 2 tahun 2015). 

2. Demokratis-Inklusif 

Setiap warga masyarakat berhak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan 

Musyawarah Desa. Masyarakat diberikan kesempatan sesuai hak dan kewajibannya untuk 

menyatakan pandangan, gagasan, pendapat dan sarannya terkait pembahasan hal-hal yang 

bersifat startegis di desa. Musyawarah desa merupakan representasi keterwakilan masyarakat 

dalam penentuan kebijakan pembangunan di desa. Musyawarah mendorong kerjasama, 

kolektivitas, kelembagaan dan hubungan sosial yang lebih harmonis. 

3. Transparan  

Proses Musyawarah Desa berlangsung sebagai kegiatan yang berlangsung demi 

kepentingan masyarakat Desa. Sebab itu masyarakat Desa harus mengetahui apa yang 

tengah berlangsung dalam proses pengambilan keputusan di desa. Prinsip transparan berarti 

tidak ada yang disembunyikan dari masyarakat Desa, kemudahan dalam mengakses 

informasi, memberikan informasi secara benar, baik dalam hal materi permusyawaratan. 

4. Akuntabel 



Dalam setiap tahapan kegiatan Musyawarah Desa yang dilaksanakan harus dikelola secara 

benar dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan 

baik secara moral, teknis, administratif dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang 

berlaku atau yang disepakati bersama oleh masyarakat, pemerintah desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa. 

 

g. Manfaat Muswarah Desa 

Berikut diuraikan beberapa manfaat dari sebuah musyawarah desa, diantaranya: 

1. Melatih untuk menyuarakan pendapat (ide) 

Setiap orang pasti memiliki ide atau gagasan yang dapat diungkapkan dalam memecahkan 

suatu permasalahan yang sedang dibahas. Dengan mengikuti musyawarah, seseorang 

diberikan ruang untuk melatih mengutarakan pendapat yang nantinya akan dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan dalam mencari jalan keluar. 

2. Masalah dapat segera terpecahkan 

Musyawarah merupakan cara yang umum digunakan untuk memecahkan masalah yang 

dihadapi. Melalui musyawarah diperoleh beberapa alternatif dalam menyelesai-kan suatu 

permasalahan yang menyangkut kepentingan bersama. Pendapat yang berbeda dari orang 

lain mungkin akan lebih baik dari pendapat kita sendiri. Oleh karena itu. sangat penting 

untuk mengadakan dengar pendapat dengan orang lain. 

3. Keputusan yang diambil memiliki nilai keadilan 

Musyawarah Desa merupakan proses deliberasi yang memungkinkan keputusan yang 

diambil adalah merupakan kesepakatan bersama antar sesama peserta. Kesepakatan yang 

diambil tentunya tidak mengandung unsur paksaan di dalamnya. Sehingga semua peserta 

dapat melaksanakan hasil keputusan tersebut dengan penuh tanggung jawab dan tanpa ada 

unsur pemaksaan. 

4. Hasil keputusan yang diambil dapat menguntungkan semua pihak 

Keputusan yang diambil dalam suatu Musyawarah Desa tidak boleh merugikan salah satu 

pihak atau peserta dalam musyawarah. Agar nantinya hasil yang diputuskan tersebut dapat 

diterima dan dilaksanakan oleh seluruh peserta dengan penuh keikhlasan. 

5. Dapat menyatukan pendapat yang berbeda 

Dalam sebuah Musyawarah Desa tentu akan ditemui beberapa pendapat yang berbeda 

dalam menyelesaikan suatu masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Disitulah letak 

keindahan dari musyawarah. Nantinya pendapat-pendapat tersebut akan di kumpulkan dan 

ditelaah secara bersama-sama baik dan buruknya, sehingga diakhir Musyawarah Desa akan 

terpilih satu dari sekian pendapat yang berbeda tersebut, sebagai hasil keputusan bersama 

yang diambil untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi yang tentunya menyangkut 

kepentingan bersama. 

6. Membangun kebersamaan 

Dalam Musyawarah Desa, setiap orang bisa bertemu dengan beberapa karakter yang 

berbeda dari peserta. Di dalamnya bisa beranjangsana dan mempererat hubungan tali 

persaudaraan antar sesama peserta. 



7. Dapat mengambil kesimpulan yang benar 

Hasil keputusan akhir yang diambil dalam Musyawarah Desa merupakan keputusan seluruh 

pemangku kepentingan bukan menjadi milik elit atau kelompok saja. Keptutusan 

Musyawarah Desa bersifat final, benar, sah dan mengikat. Hasil keputusan itu harus 

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh setiap pesertanya. 

8. Mencari kebenaran dan menjaga diri dari kekeliruan 

Melalui mekanisme Musyawarah Desa yang benar dapat menemukan kebenaran atas 

pangkal masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Seluruh elemen masyarakat yang 

hadir bisa mendengarkan berbagai penjelasan dari peserta lainnya, yang nantinya akan 

menghindarkan dari berprasangka atau menduga-duga. 

9. Menghindari celaan 

Dengan penyelenggaraan Musyawarah Desa, tentunya setiap pemangku kepentingan akan 

terhindar dari berbagai macam anggapan dan celaan orang lain. 

10. Menciptakan stabilitas emosi 

Secara psikologis Musyawarah Desa dapat memberikan bantuan mempermudah 

pengendalian diri bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta menemukan pendapat yang 

berbeda dari berbagai pihak. Dengan demikian, melatih masyarakat untuk mampu menahan 

emosi dengan menghargai setiap pendapat yang telah disampaikan peserta. Pertemuan atau 

musyawarah dapat membangun stabilitas emosi yang baik antar sesama komponen 

masyarakat. 

 

h. Tata Cara Musyawarah Desa 

 

1.    Tahap Persiapan Musyawarah Desa 

1.1. Pemetaan Aspirasi Masyarakat 

Pada pasal 54 UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa musyawarah desa 

merupakan forum permusyawaratan yang diikuti  oleh Badan Permusyawaratan Desa, 

Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat 

strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pokok bahasan musyawarah yang 

bersifat strategis sebagaimana dicontohkan dalam pasal 54 ayat (2) dapat dipengaruhi oleh 

faktor dalam dalam dan dari luar desa. Faktor yang datang dari luar misalnya adanya pihak 

pengembang (developer) yang hendak berinvestasi perumahan dan membutuhkan lahan 

yang berada di suatu desa. Maka inisiatif dari pihak luar, dalam hal ini pengembang, tersebut 

akan berpengaruh pada arah kebijakan pembangunan desa. Untuk merespon rencana 

investasi tersebut, tentu pemerintah desa tidak bisa dan tidak boleh memutuskan tanpa 

melibatkan elemen kemasyarakatan desa. Contoh faktor yang mempengaruhi dari dalam 

misalnya, inisiatif masyarakat suatu desa yang menghendaki adanya pemekaran desa. Maka, 

mau tidak mau harus diangkat dalam sebuah musyawarah desa yang melibatkan seluruh 

unsur desa, tidak hanya pemerintah desa dan BPD. 

Selanjutnya, terhadap inisiatif musyawarah desa tersebut, sebagaimana dijelaskan 

dalam pasal 5 Permendesa No. 2 Tahun 2015, BPD sebagai pihak penyelenggara, sebelum 

musyawarah dilaksanakan perlu memperhatikan hal-hal seperti: peta aspirasi, prakarsa 

masyarakat dan tingkat representasi publik dalam musyawarah desa. BPD tentu sangat 



disarankan pro aktif mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat dari berbagai 

kalangan sebelum pelaksanaan musyawarah desa. Sama halnya dengan BPD, pendamping 

masyarakat  juga memiliki peran strategis dalam kerja-kerja pemetaan aspirasi masyarakat. 

Karena itu untuk menghasilkan rekomendasi keputusan yang merepresentasikan 

kepentingan kolektif desa, BPD maupun pendamping harus mampu menggali aspirasi dan 

gagasan yang tumbuh dari dalam masyarakat. Sehingga keputusan musyawarah desa yang 

akan diambil nanti memiliki dasar argumentasi yang berbasis bukti dan nomena di lapangan.   

Adapun langkah-langkah yang penting dilakukan dalam kerja-kerja pemetaan 

aspirasi masyarakat yaitu: 

(1) BPD dan pendamping desa turun kampung (blusukan) baik yang bersifat spasial 

maupun sektoral. Tujuannya, untuk mendengarkan tantangan serta gambaran 

rekomendasi strategis dari komunitas atas persoalan yang hendak diangkat sebagai 

pokok bahasan musyawarah desa. BPD dan pendamping desa bisa melakukannya 

melalui observasi lapangan maupun wawancara langsung dengan masyarakat. Bagi 

masyarakat yang tidak memiliki kemampuan menyampaikan aspirasi secara lisan, bisa 

menyampaikan secara tertulis. Cara lain bisa dilakukan untuk menghimpun masukan 

dari masyarakat terkait dengan isu yang hendak dibahas melalui musyawarah desa 

yaitu menyediakan kanal aspirasi melalui kotak aspirasi, sms maupun piranti media 

sosial. 

(2) BPD dan pendamping desa kemudian menuangkan hasil blusukannya menjadi catatan 

tertulis, misalnya menjadi kertas kerja (working paper). Dengan cara ini, maka aspirasi 

masyarakat yang tersampaikan secara lisan maupun pencermatan lapangan 

terdokumentasikan.  

 

1.2. Perencanaan Kegiatan Musyawarah Desa 

Siapapun berharap musyawarah desa dapat menghasilkan keputusan yang mufakat dan 

diterima masyarakat secara luas. Salah satu prasyaratnya adalah pelibatan peserta 

musyawarah secara partisipatif dan representatif. Artinya masyarakat memiliki kesempatan 

yang sama untuk terlibat menjadi peserta musyawarah desa. Pihak panitia tidak boleh 

menganakemaskan kelompok tertentu sehingga undangan hanya diberikan kepada mereka 

yang memiliki kepentingan lebih dominan atas persoalan yang hendak dibahasa dalam 

musyawarah. Tak terkecuali pembentukan panitia penyelenggara musyawarah desa sampai 

dengan pemilihan pemimpin musyawarah, sekretaris musyawarah dan perangkat 

musyawarah desa lainnya juga perlu mengembangkan nilai keterbukaan dan 

kesukarelawanan. Dengan cara ini, siapapun yang menjadi peserta musyawarah nanti 

memiliki posisi yang setara untuk memilih dan dipilih menjadi pemimpin musyawarah. Untuk 

itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan perencanaan kegiatan 

musyawarah: 

(1) Panitia musyawarah desa membuat daftar peserta dan undangan musyawarah dengan 

mempertimbangkan nilai keadilan dan kesetaraan hak bagi masyarakat untuk terlibat 

dan menyampaikan pendapat dalam musyawarah desa. 

(2) Panitia musyawarah memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat yang 

berkeinginan hadir tapi tidak menerima undangan resmi dari panitia musyawarah desa.  



(3) Panitia musyawarah desa dalam membuat undangan harus menyediakan informasi 

yang jelas, misalnya terkait dengan latar belakang kegiatan, tujuan, keluaran dan 

informasi teknis lainnya seperti tempat, waktu dan gambaran peserta yang terlibat. 

Untuk itu, undangan musyawarah, sebaiknya dilampiri kerangka acuan kegiatan atau 

sering disebut kerangka acuan (term of reference). Khusus untuk penentuan waktu, 

hendaknya mencari waktu yang dapat diterima banyak pihak karena tidak 

mengganggu kegiatan utama warga. Biasanya rapat-rapat di balai desa, banyak warga 

yang tidak hadir karena bertabrakan dengan jam-jam kerja, hari raya keagamaan dan 

lain sebagainya.  

(4) Untuk memperluas jangkauan keikutsertaan, panitia musyawarah desa dapat 

mengumkan agenda kegiatan musyawarah melalui forum-forum formal maupun 

informal  seperti melalui forum warga, kegiatan sholat berjamaah dan lain-lain. 

  

2. Perangkat Musyawarah Desa 

Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Desa dan DTT No 2 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Penyusunan Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah 

Desa. Dalam peraturan ini diatur mekanisme Musyawarah Desa yang akan memandu seluruh 

pemangku kepentingan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi melalui 

musyawarah dan kesepakatan bersama. Beberapa unsur-unsur pokok yang perlu 

diperhatikan dalam Musyawarah Desa, yaitu peserta, undangan dan pendamping. 

Digambarkan sebagai berikut: 

 

2.1. Pimpinan Musyawarah 

Pimpinan Musyawarah Desa menjaga agar permusyawaratan Desa berjalan sesuai dengan 

ketentuan dalam peraturan tentang Tata Tertib Musyawarah Desa. Berikut beberapa hal yang 

perlu diperhatikan oleh pimpinan Musayawarah: 

(1) Pimpinan Musyawarah Desa hanya berbicara selaku pimpinan musyawarah untuk 

menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang 

sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan 

pembicaraan peserta musyawarah; 

(2) Jika Pimpinan Musyawarah Desa hendak berbicara selaku peserta musyawarah, untuk 

sementara pimpinan musyawarah diserahkan kepada wakil ketua atau anggota Badan 

Permusyawaratan Desa; 

(3) Pimpinan yang hendak berbicara selaku peserta Musyawarah Desa disarankan untuk 

berpindah dari tempat pimpinan ke tempat peserta musyawarah; 

(4) Pimpinan Musyawarah Desa dapat memperpanjang dan menentukan lamanya 

perpanjangan waktu peserta yang berbicara; 

(5) Pimpinan Musyawarah Desa memperingatkan dan meminta peserta yang berbicara 

untuk mengakhiri pembicaraan apabila melampaui batas waktu yang telah ditentukan; 



(6) Pimpinan Musyawarah Desa tidak dapat memberikan kesempatan kepada peserta 

musyawarah yang melakukan interupsi untuk meminta penjelasan tentang duduk 

persoalan sebenarnya mengenai hal stratgeis yang sedang dibicarakan; 

(7) Peserta musyawarah yang sependapat dan/atau berkeberatan dengan pendapat 

pembicara yang sedang menyampaikan aspirasinya dapat mengajukan setelah diberi 

kesempatan oleh pimpinan Musyawarah Desa.  

(8) Pimpinan Musyawarah Desa harus memberikan kesempatan berbicara kepada pihak 

yang sependapat maupun pihak yang berkeberatan; 

(9) Peserta Musyawarah Desa tidak boleh diganggu selama berbicara menyampaikan 

aspirasi.  

 

2.2. Pendamping Desa 

Pimpinan Musyawarah Desa dapat meminta pendamping Desa yang berasal dari satuan 

kerja prangkat daerah kabupaten/kota, pendamping profesional dan/atau pihak ketiga untuk 

membantu memfasilitasi jalannya Musyawarah Desa. Pendamping Desa tidak memiliki hak 

untuk berbicara yang bersifat memutuskan sebuah kebijakan publik terkait hal strategis yang 

sedang dimusyawarahkan.  

 

Pendamping Desa melakukan tugas sebagai berikut:  

a. Memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang pokok pembicaraan;  

b. Mengklarifikasi arah pembicaraan dalam musyawarah desa yang sudah menyimpang 

dari pokok pembicaraan;  

c. Membantu mencarikan jalan keluar; dan  

d. Mencegah terjadinya konflik dan pertentangan antarpeserta yang dapat berakibat pada 

tindakan melawan hukum.  

 

2.3. Undangan, Peninjau dan Wartawan  

Undangan Musyawarah Desa terdiri dari:  

a. Mereka yang bukan warga Desa yang hadir dalam Musyawarah Desa atas undangan 

Ketua Badan Permusyawaratan Desa; dan  

b. Anggota masyarakat Desa yang hadir dalam Musyawarah Desa atas undangan tidak 

resmi tetapi tidak mendaftar diri kepada panitia.  

Undangan dapat berbicara dalam Musyawarah Desa atas persetujuan pimpinan 

Musyawarah Desa, tetapi tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan 

Musyawarah Desa. Undangan disediakan tempat tersendiri.  Undangan harus menaati tata 

tertib Musyawarah Desa.  

Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam Musyawarah Desa tanpa 

undangan Ketua Badan Permusyawaratan Desa. Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan 

sebagai peninjau Musyawarah Desa, diantaranya: 

(1) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara, hak bicara, dan tidak boleh 

menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun perbuatan; 



(2) Peninjau dan wartawan mendaftarkan kehadiran dalam Musyawarah Desa melalui 

panitia Musyawarah Desa; 

(3) Peninjau dan wartawan membawa bukti pendaftaran kehadiran dalam Musyawarah 

Desa; 

(4) Peninjau menempati tempat yang sama dengan undangan; 

(5) Wartawan menempati tempat yang disediakan. Peninjau dan wartawan harus menaati 

tata tertib Musyawarah Desa; 

 

3. Pengaturan Pembicaraan 

Pembicara dalam mengajukan aspirasinya tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan 

tentang hal yang bersifat strategis. Apabila peserta menurut pendapat pimpinan 

Musyawarah Desa menyimpang dari pokok pembicaraan, kepada yang bersangkutan oleh 

pimpinan Musyawarah Desa diberi peringatan dan diminta supaya pembicara kembali 

kepada pokok pembicaraan. 

(1) Pimpinan Musyawarah Desa memperingatkan pembicara yang menggunakan kata 

yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban acara 

musyawarah, atau menganjurkan peserta lain untuk melakukan perbuatan yang 

bertentangan dengan hukum.  

(2) Pimpinan Musyawarah Desa meminta agar yang bersangkutan menghentikan 

perbuatan dan/atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata 

yang tidak layak dan menghentikan perbuatannya.  

(3) Dalam hal pembicara memenuhi permintaan pimpinan Musyawarah Desa, kata yang 

tidak layak dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau 

catatan Musyawarah Desa. Dalam hal pembicara tidak memenuhi, pimpinan 

Musyawarah Desa melarang pembicara meneruskan pembicaraan dan perbuatannya. 

(4) Dalam hal larangan masih juga tidak diindahkan oleh pembicara, pimpinan 

Musyawarah Desa meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan Musyawarah 

Desa. Bila tidak mengindahkan permintaan, pembicara tersebut dikeluarkan dengan 

paksa dari ruang Musyawarah Desa atas perintah pimpinan Musyawarah Desa.  

 

4. Pelanggaran Tata Tertib Musyawarah 

Pimpinan Musyawarah Desa menjaga agar ketentuan tata tertib musyawarah tetap dipatuhi 

oleh undangan, peninjau dan wartawan. Pimpinan Musyawarah Desa dapat meminta agar 

undangan, peninjau, dan/atau wartawan yang mengganggu ketertiban Musyawarah Desa 

meninggalkan ruang musyawarah dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang 

bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang musyawarah atas perintah pimpinan 

Musyawarah Desa.  

 

5. Menutup dan Menunda Musyawarah 

Pimpinan Musyawarah Desa dapat menutup atau menunda acara musyawarah apabila terjadi 

peristiwa yang tidak diduga dan dapat mengganggu kelancaran musyawarah. Lamanya 

penundaan acara musyawarah tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam. 



(1) Pimpinan Musyawarah Desa dapat menutup atau menunda Musyawarah Desa apabila 

berpendapat bahwa acara Musyawarah Desa tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi 

peristiwa yang yang mengganggu ketertiban Musyawarah Desa atau perbuatan yang 

menganjurkan peserta Musyawarah Desa untuk melakukan tindakan yang 

bertentangan dengan hukum 

(2) Dalam hal kejadian luar biasa, Pimpinan Musyawarah Desa dapat menutup atau 

menunda acara Musyawarah Desa yang sedang berlangsung dengan meminta 

persetujuan dari peserta Musyawarah Desa; 

(3) Lama penundaan Musyawarah Desa, tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.  

 

6. Risalah, Catatan dan Laporan Singkat  

Sekretaris Musyawarah Desa bertugas untuk menyusun risalah, catatan dan laporan singkat 

Musyawarah Desa. Sekretaris Musyawarah Desa menyusun risalah untuk dibagikan kepada 

peserta dan pihak yang bersangkutan setelah acara Musyawarah Desa selesai. Risalah 

Musyawarah Desa secara terbuka dapat dipublikasikan melalui media komunikasi yang ada 

di desa agar diketahui oleh seluruh masyarakat desa.  

Risalah adalah catatan Musyawarah Desa yang dibuat secara lengkap dan berisi 

seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam pembahasan serta dilengkapi dengan 

catatan tentang:  

(1) Hal-hal strategis yang dibahas;  

(2) Hari dan tanggal musyawarah desa;  

(3) Tempat musyawarah desa;  

(4) Acara musyawarah desa;  

(5) Waktu pembukaan dan penutupan musyawarah desa;  

(6) Pimpinan dan sekretaris musyawarah desa;  

(7) Jumlah dan nama peserta musyawarah desa yang menandatangani daftar hadir; dan  

(8) Undangan yang hadir.  

Catatan (notulensi) adalah catatan yang memuat pokok pembicaraan, kesimpulan, 

dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam Musyawarah Desa serta dilengkapi dengan 

risalah musyawarah.  

Laporan singkat memuat kesimpulan dan/atau keputusan Musyawarah Desa. Sekretaris 

Musyawarah Desa dengan dibantu tim perumus menyusun catatan (notulensi). Laporan 

singkat yang ditandangani pimpinan atau sekretaris atas nama pimpinan Musyawarah Desa 

yang bersangkutan. Tim perumus berasal dari peserta Musyawarah Desa yang dipilih dan 

disepakati dalam Musyawarah Desa.  

 

7. Penutupan Acara Musyawarah Desa  

Pimpinan Musyawarah Desa menutup rangkaian acara Musyawarah Desa. Penutupan 

dilakukan oleh pimpinan sidang dengan terlebih dahulu dilakukan penyampaian catatan 

sementara dan laporan singkat hasil Musyawarah Desa. Sekretaris Musyawarah Desa 

menyampaikan catatan sementara dan laporan singkat hasil Musyawarah Desa. Apabila 

seluruh peserta atau sebagian besar peserta yang hadir dalam Musyawarah Desa 

menyepakati catatan sementara dan laporan singkat, catatan sementara diubah menjadi 



catatan tetap dan laporan singkat ditetapkan sebagai hasil Musyawarah Desa. Catatan tetap 

dan laporan singkat ditandatangani oleh pimpinan Musyawarah Desa, sekretaris Musyawarah 

Desa, Kepala Desa, dan salah seorang wakil peserta Musyawarah Desa. Selanjutnya jika 

sudah dicapai keputusan Musyawarah Desa, pimpinan Musyawarah Desa menutup secara 

resmi acara Musyawarah Desa. 

 

8. Tata Letak Ruang Musyawarah Desa 

Tata letak ruang pertemuan Musyawarah Desa adalah penyusunan peralatan, media dan 

fasilitas penunjang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan musyawarah. Adapun tujuan 

penataan ruang musyawarah, sebagai berikut: 

(1) Memberikan kemudahan bagi peserta musyawarah agar komunikasi dan arus kerja 

berjalan secara optimal; 

(2) Memberikan kondisi dan kenyamanan bagi peserta rapat atau pertemuan, sehingga 

timbul kepuasan dalam melaksanakan tugas; 

(3) Memudahkan pengawasan, sehingga pimpinan musyawarah dapat melihat peserta 

terlibat secara aktif dalam pembahansan masalah; 

(4) Memberikan kemudahan yang tinggi kepada setiap gerakan orang dari meja ke meja; 

(5) Menghindarkan diri dari kemungkinan saling mengganggu antara peserta yang satu 

dengan peserta lainnya; 

(6) Mempergunakan potensi ruangan dengan baik, sehingga setiap tempat dapat 

dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas produktif; 

(7) Menghindari gangguan akibat kondisi tempat dan peralatan yang ada. 

Ruangan pertemuan perlu disiapkan dengan cermat sebelum pelaksanaan 

musyawarah. Mengatur (tata letak) ruangan untuk peserta musyawarah berjumlah cukup 

besar dilakukan dengan mempertimbangkan suasana yang nyaman dan memungkinkan 

partisipasi yang luas. 

 

  



Gambar Model Penataan Ruang Musyawarah 

 

i. Mekanisme Pengambilan Keputusan  Musyawarah Desa 

Dalam Permendesa No. 2/2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan 

Musyawarah Desa Pasal 45-56 Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa pada 

dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal cara pengambilan 

keputusan tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. 

1.   Keputusan Berdasarkan Mufakat  



Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah peserta yang hadir diberikan 

kesempatan untuk mengemukakan gagasan, pendapat dan saran, kemudian dipandang 

cukup untuk diterima oleh seluruh peserta musyawarah. Gagasan, pendapat dan pemikiran 

tersebut memberikan sumbangan berarti dalam merumuskan kesepakatan yang bersifat 

strategis yang sedang dimusyawarahkan. Untuk dapat mengambil keputusan, pimpinan 

Musyawarah Desa berhak untuk menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan 

pendapat dalam Musyawarah Desa. 

Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam Musyawarah Desa yang 

dihadiri oleh peserta sejumlah 2/3 dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai 

peserta Musyawarah Desa dan/atau disetujui oleh semua peserta yang hadir.Keputusan 

berdasarkan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sah apabila ditetapkan 

penyelenggaraan Musyawarah Desa setelah dilakukan penundaan, dan disetujui oleh semua 

peserta yang hadir. 

 

2.   Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak  

Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat 

sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian peserta Musyawarah Desa yang 

tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian peserta Musyawarah Desa yang lain. 

Pengambilan suara terbanyak dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: 

a. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dilakukan secara terbuka atau 

secara rahasia; 

b. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak apabila menyangkut kebijakan; 

c. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara rahasia dilakukan apabila 

menyangkut orang atau masalah lain yang ditentukan dalam Musyawarah Desa. 

 

3. Pemungutan Suara 

Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila diambil dalam Musyawarah Desa 

dihadiri dan disetujui oleh separuh ditambah 1 (satu) orang dari jumlah peserta yang hadir. 

Jika dalam keputusan tidak tercapai dengan 1 (satu) kali pemungutan suara, diupayakan agar 

ditemukan jalan keluar yang disepakati atau dapat dilakukan pemungutan suara secara 

berjenjang. Pemungutan suara secara berjenjang, dilakukan untuk memperoleh 2 (dua) 

pilihan berdasarkan peringkat jumlah perolehan suara terbanyak. 

(1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak, atau tidak 

menyatakan pilihan (abstain) dilakukan oleh peserta Musyawarah Desa yang hadir 

dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang 

disepakati oleh peserta Musyawarah Desa; 

(2) Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung tiap-tiap peserta 

Musyawarah Desa; 

(3) Peserta Musyawarah Desa yang meninggalkan acara dianggap telah hadir dan tidak 

mempengaruhi sahnya keputusan; 

(4) Dalam hal hasil pemungutan suara tidak memenuhi, dilakukan pemungutan suara 

ulangan yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai Musyawarah Desa berikutnya 

dengan tenggang waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam; 



(5) Dalam hal hasil pemungutan suara ulangan ternyata tidak juga memenuhi ketentuan, 

pemungutan suara menjadi batal. 

Pemberian suara secara rahasia dilakukan dengan tertulis, tanpa mencantumkan nama, tanda 

tangan pemberi suara, atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemungutan suara secara rahasia, yaitu: 

(1) Pemberian suara secara rahasia dapat juga dilakukan dengan cara lain yang tetap 

menjamin sifat kerahasiaan. 

(2) Dalam hal hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan, pemungutan suara 

diulang sekali lagi dalam musyawarah saat itu juga. 

(3) Dalam hal hasil pemungutan suara ulang, tidak juga memenuhi ketentuan, 

pemungutan suara secara rahasia. 

 

4. Berita Acara Penetapan Keputusan 

Setiap keputusan Musyawarah Desa, baik berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat 

maupun berdasarkan suara terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait 

dalam pengambilan keputusan. Hasil keputusan Musyawarah Desa dituangkan dalam Berita 

Acara yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan salah 

seorang perwakilan peserta Musyawarah Desa. Berita acara dilampiri catatan tetap dan 

laporan singkat. 

Apabila dalam pembuatan berita acara kesepakatan Ketua Badan Permusyawaratan Desa 

berhalangan hadir, maka sebagai pimpinan Musyawarah Desa yang menandatangi Berita 

Acara. Demikian halnya, jika Kepala Desa berhalangan hadir dalam Musyawarah Desa, Berita 

Acara ditandatangani oleh yang mewakili Kepala Desa yang ditunjuk secara tertulis oleh 

Kepala Desa. 

  

5. Tindak Lanjut Keputusan Musyawarah Desa 

Setelah Berita Acara dan keputusan ditetapkan, langkah selanjutnya menindaklanjti hasil 

keputusan sebagau bentuk komitmen bersama atas kesepakatan yang dibuat. Hasil 

Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil 

musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam 

menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa. Kebijakan Pemerintah Desa disusun berupa 

Peraturan Desa yang disusun oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.  

Badan Permusyawaratan Desa harus menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat desa dalam rangka memastikan keputusan hasil Musyawarah Desa menjadi dasar 

dalam penyusunan Peraturan Desa. Dimana, kedua kelembagaan berwenang dalam 

menyusun Peraturan Desa dan harus memastikan keputusan hasil Musyawarah Desa menjadi 

dasar dalam penyusunan Peraturan Desa. Mekanisme penyusunan Peraturan Desa diuraikan 

sebagai berikut: 

(1) Rancangan peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa, dan badan 

Permusyawaratan Desa dapat mengusulkan rancangan peraturan Desa kepada 

pemerintah desa; 



(2) Rancangan peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa untuk 

mendapatkan masukan; 

(3) Rancangan peraturan Desa ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati 

bersama Badan Permusyawaratan Desa; 

(4) Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan 

Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan 

Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan; 

(5) Rancangan peraturan Desa wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan 

tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan 

peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa; 

(6) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang 

mengikat sejak diundangkan dalam lembaran Desa dan berita Desa oleh sekretaris 

Desa; 

(7) Peraturan Desa yang telah diundangkan disampaikan kepada bupati/walikota sebagai 

bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan; 

(8) Peraturan Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.  

 

6. Penyelesaian Perselisihan 

Seringkali dalam penyelesaian masalah tidak ditemukan titik temu atau kesepakatan para 

pihak meskipun sduah dilakukan pertemuan atau musyawarah secara intensif. Demikian 

halnya dalam Musyawarah Desa apabila terjadi perselisihan, maka perlu ditemukan jalan 

keluarnya dengan mengedepankan nilai-nilai atau semangat kebersamaan dan 

kekeluargaan. Apabila terjadi perselisihan di desa sebagai dampak dari adanya 

ketidaksepakatan antarpeserta Musyawarah Desa, penyelesaiannya difasilitasi dan 

diselesaikan oleh camat atau sebutan lain. Penyelesaian perselisihan bersifat final dan 

ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang 

memfasilitasi penyelesaian perselisihan. 

 

j. Panduan Notulensi Musyawarah Desa 

1. Pengertian  

Dalam setiap Musyawarah Desa pimpinan harus membuat notulen hasil pembahasan untuk 

dicatat dan didokumentasikan mencatat dan mendokumentasikan setiap ide, gagasan, 

peristiwa dan catatan yang berkembang dalam pembahasan masalah. Notulen merupakan 

catatan singkat mengenai jalannya persidangan dalam Musyawarah Desa serta hal yang 

dibicarakan dan diputuskan. Seseorang yang ditunjuk untuk menjadi penulis risalah disebut 

notulis. Notulen musyawarah secara sederhana diartikan sebagai laporan atau pencatatan 

secara kata demi kata seluruh pembicaraan dalam musyawarah, tanpa menghilangkan atau 

menambahkan kata lain (kata dari notulis).  

 

2. Fungsi Notulen 

Fungsi notulen dalam Musyawarah Desa, yaitu: 



(1) Dokumen dan alat bukti; 

(2) Sumber informasi untuk peserta yang tidak hadir; 

(3) Pedoman untuk musyawarah berikutnya; 

(4) Alat pengingat untuk peserta musyawarah; 

(5) Alat untuk pertemuan semu. 

 

3. Karakteristik Notulen 

Notulen Musaywarah Desa yang baik harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut: 

(1) Lengkap berisi semua informasi walaupun dalam penulisannya ringkas, tidak bertele-

tele: 

(2) Bahasa notulen mudah dipahami peserta musyawarah; 

(3) Setiap pembicaraan ditulis secara terperinci dan satu sama lain saling terkait; 

(4) Dapat membantu pimpinan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan; 

(5) Dapat dijadikan alat bukti, bila terjadi sesuatu permasalahan atau sebagai alat bukti di 

pengadilan dan lain-lain; 

(6) Dapat membantu mengingatkan kembali bagi pemangku kepentingan terkait bila 

memerlukan lagi notulen tersebut. 

 

4. Persyaratan dan Kompetensi Notulis 

Menjadi seorang notulis yang handal diperlukan beberapa keahlian yang harus dimiliki, yaitu: 

(1) Mendengarkan dan menulis; 

(2) Memilah dan memilih hal yang penting dan yang tidak penting; 

(3) Konsentrasi yang tinggi; 

(4) Menulis cepat/stenografi/shorthand; 

(5) Bersikap objektif dan jujur; 

(6) Menguasai bahasa teknis atau baku; 

(7) Menguasai materi pembahasan; 

(8) Mengetahui dan memenuhi kebutuhan pembaca notulen; 

(9) Mengemukakan hasil mendengarkan dengan cepat, ringkas, dan tepat; 

(10) Menguasai metode pencatatan secara sistematis; 

(11) Menguasai metode pengolahan data; 

(12) Menguasai berbagai hal yang berkaitan dengan musyawarah; dan 

(13) Menyimpulkan hasil musyawarah. 

 

5. Kewenangan Notulis 

Seorang notulis dalam Musyawarah Desa memiliki hak dan kewajiban yang melekat dalam 

tugasnya agar menghasilkan catatan atau resume hasil musyawarah yang utuh dan baik. 

Berikut ini diuraikan beberapa keistimewaan yang harus diperoleh notulis. yaitu: 

(1) Notulis diberi informasi terkait latar belakang, tujuan musyawarah, pokok masalah dan 

jenis musyawarah sebelum dilaksanakan. Notulis harus mengetahui susunan acara 

termasuk pokok masalah atau materi yang akan dibahas oleh peserta agar dapat 

dipelajari sehingga memudahkan dalam menyusun notulen; 

(2) Notulis diberi dokumen atau makalah yang dibagikan kepada peserta musyawarah 

yang lain pada saat pelaksanaan musyawarah; 



(3) Notulis diperbolehkan untuk meminta agar peserta musyawarah menjelaskan atau 

menyempurnakan kesimpulan yang dikemukakan notulis; 

(4) Notulis mempunyai kesempatan untuk mengajukan pertanyaan pada saat musyawarah 

berlangsung; 

(5) Setiap sesi berakhir notulis mempunyai hak untuk memperoleh rangkuman dan 

kesimpulan musyawarah; 

(6) Agar dapat menyempurnakan notulennya, notulis berhak berbicara pada setiap sesi 

pembahasan; 

(7) Notulis duduk di sebelah pemimpin musyawarah, agar mudah berkomunikasi dan 

memperoleh informasi secara maksimal. Pemimpin musyawarah dapat menyampaikan 

bahasa isyarat. petunjuk. bisikan atau surat kecil; 

(8) Apabila musyawarah berlangsung terlalu lama, maka perlu disiapkan beberapa orang 

untuk menjadi notulis. Setiap acara berlangsung dua jam. notulis digantikan dengan 

yang orang lain karena pekerjaan notulis membutuhkan konsentrasi yang tinggi dan 

melelahkan. Bahkan dalam musyawarah yang besar notulis diganti setiap setengah jam; 

(9) Ketika menyusun notulen, seorang notulis tidak boleh mengerjakan hal lain karena 

memerlukan konsentrasi yang penuh; 

(10) Jika musyawarah membutuhkan waktu pengkajian yang lebih lama dan berlangsung 

alot serta rumit, maka notulis berhak memperoleh keleluasaan untuk menyusun 

notulen akhir. Perbandingan waktu antara mengolah data dengan lamanya 

musyawarah yaitu 3 : 1.  Artinya musyawarah berlangsung selama 1 jam, maka setelah 

musyawarah waktu yang dibutuhkan notulis untuk mengolah data hasil musyawarah 

ialah selama 3 jam. 

 

6. Garis-Garis Besar Notulensi Musyawarah 

Isi notulen 

Notulen hasil musyawarah yang baik adalah yang ringkas tetapi lengkap serta jelas. Notulen 

yang lengkap berisi hal-hal  sebagai berikut: 

 Nama badan atau lembaga yang menyelenggarakan Musyawarah Desa; 

 Sifat musyawarah (rutin, biasa, luar biasa, tahunan, rahasia dan lain-lain); 

 Hari dan tanggal diselenggarakan Musyawatah Desa; 

 Tempat musyawarah; 

 Waktu mulai dan berakhirnya (kalau tidak pasti ditulis sampai dengan selesai); 

 Nama dan jabatan pimpinan musyawarah; 

 Daftar hadir peserta; 

 Koreksi dan perbaikan Musyawarah Desa yang terdahulu; 

 Catatan semua persoalan yang belum ada keputusan; 

 Usul-usul atau perbaikan; 

 Tanggal atau bulan kapan akan diadakan musyawarah kembali; 

 Penundaan musyawarah dan tanggal penundaan (bila perlu); 

 Tanda tangan notulis dan pimpinan musyawarah. 

 



7. Susunan Notulen Musyawarah Desa 

Notulen harus disusun secara berurutan sesuai dengan topik dan subtopik pembahasan agar 

tidak mudah bagi pembaca untuk mempelajari dan merangkai peristiwa. Berikut ini diuraikan 

susunan notulen musyawarah: 

(1) Nomor pertemuan (musyawarah) dan jenis musyawarah perlu disebutkan;  

(2) Jam dimulai pertemuan harus disebutkan demikian waktu berakhirnya, Apabila belum 

pasti selesainya, maka ditulis mulai pukul 8.00 sampai selesai; 

(3) Daftar hadir semua ditandatangani oleh peserta dan harus dilampirkan pada notulen; 

(4) Meskipun notulen ditulis secara ringkas, tetapi setiap pembicaraan harus disebutkan 

namanya; 

(5) Nama pendukung, terutama yang tidak disetujui jangan dituliskan, lebih baik ditulis; 

(6) Setelah musyawarah selesai notulis mengoreksi kembali setiap catatan penting dan 

menyalin kembali atau di ketik dan disimpan dalam penyimpanan, dan ditandatangani 

oleh notulis serta Ketua; 

(7) Bila perlu digandakan untuk dibagikan pada yang tidak hadir pada waktu musyawarah, 

atau dibagikan pada waktu musyawarah berikutnya. 

  



 

 
Bahan Bacaan 

 

Peraturan di Desa 
 

 

 

 

 

 

 

 

a. Peraturan Desa dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan 

Peraturan Desa atau disingkat Perdes pernah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 10 Tahun 

2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tetapi ketentuan tentang 

Perdes tersebut dihapus dalam ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan.  

Ketentuan lama Pasal 7 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan menyatakan, “Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf e meliputi:....c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh 

badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.” 

Norma hukum tersebut meletakkan kedudukan Perdes sebagai bagian dari Peraturan Daerah 

(Perda), sehingga bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945. Norma 

pengaturan bahwa Perdes menjadi bawahan Perda dalam UU No. 10 Tahun 2004 dicabut 

oleh UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Perdes 

bukan lagi sebagai aturan hukum yang menjadi bagian dan bawahan Perda.  

 

Kedudukan Perdes diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa jenis Peraturan Perundang-undangan. 

selain UUD NRI 1945, Ketetapan MPR, UU/Perppu, PP, Perpres, Perda Provinsi dan Perda 

Kabupaten/Kota adalah “mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa atau yang 

setingkat.” Perdes merupakan jenis peraturan perundang-undangan lain diluar jenis dan 

hirarki 7 (tujuh) peraturan perundang-undangan yang disebut dalam UU No. 12 Tahun 2011, 

TIDAK BERLAKU... 

“Ketentuan bahwa Perdes menjadi bawahan Perda 

dalam UU No. 10 Tahun 2014 telah dicabut oleh UU 

No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan.  

Perdes bukan lagi sebagai aturan hukum yang 

menjadi bagian dan bawahan Perda.” 

 



yakni UUD NRI 1945, Ketetapan MPR, UU/Perppu, PP, Perpres, Perda Provinsi dan Perda 

Kabupaten/Kota.  

Validitas Peraturan Desa, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Gubernur, Peraturan 

Bupati/Walikota dan lain-lain dinyatakan dalam Pasal 8  ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Perdes dan peraturan sejenis diakui 

keberadaannya dan berkekuatan hukum mengikat tergantung perintah dari peraturan 

perundang-undangan yang relevan dan lebih tinggi. Pertama, Perdes diperintahkan oleh UU 

Desa dan peraturan pelaksanaannya sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi, sehingga Perdes diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

Kedua, Perdes dibentuk berdasarkan kewenangan Desa. 

Pembentukan Perdes dapat didasarkan pada atribusi (wewenang yang ada pada 

jabatan tertentu, dalam hal ini jabatan Kepala Desa), didasarkan pada delegasi (pelimpahan 

wewenang, dari suatu organ pemerintahan kepada organ lain), atau mandat (penugasan; 

dalam hubungan rutin atas bawahan). Teori kewenangan ini kemudian telah diatur dalam UU 

No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 

Tabel Perbedaan Mandat dan Delegasi 

 

Faktor Pembeda Mandat Delegasi 

Prosedur Pelimpahan Dalam hubungan rutin atasan 

baawahan: hal biasa kecuali 

dilarang tegas 

Dari suatu organ pemerintahan 

kepada organ lain; dengan 

peraturan perundang-undangan 

Tanggung jawab gugatan 

dan tanggung gugat 

Tetap pada pemberi mandat Tanggung jawab jabatan dan 

tanggung gugat beralih kepada 

delegataris 

Kemungkinan si pemberi 

menggunakan wewenang itu 

lagi 

Setiap saat dapat 

menggunakan sendiri 

wewenang yang dilimpahkan 

itu 

Tidak dapat menggunakan 

wewenang itu lagi kecuali setelah 

ada pencabutan dengan 

berpegang pada asas “contrarius 

actus” 

Tata naskah dinas a.n., u.b., a.p. Tanpa a.n., dan lain-lain (langsung) 

Sumber: Philipus M. Hadjon, “Kebutuhan akan Hukum Administrasi Umum”, dalam Hukum 

Administrasi dan Good Governance (2010), hal. 21. 

 

b. Jenis-Jenis Peraturan di Desa 

Tuntutan aspirasi yang berkembang pasca berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa 

adalah Perdes yang dilaksanakan berdasarkan asas hukum utama tentang pengaturan Desa 

yakni Asas Rekognisi, Asas Subsidiaritas dan Asas Musyawarah. Ketiga asas dalam UU Desa 

tersebut merupakan asas utama selain asas keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, 

kekeluargaan, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan 

keberlanjutan.  

Kewenangan Kementrian Desa PDTT yang diatur didalam Perpres No. 12 Tahun 2015, 

fokus pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, serta pembangunan 

kawasan perDesan. Kewenangan tersebut ditujukan  untuk mewujudkan Perdes yang 

memberdayakan dan membangun Desa, sesuai Asas Rekognisi, Asas Subsidiaritas dan Asas 

Musyawarah. 



Jenis peraturan di Desa telah diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

Ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan, “Jenis 

Peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan 

Kepala Desa”. Pada prinsipnya Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan 

peraturan Kepala Desa merupakan delegated legislation yakni suatu produk hukum yang 

disusun atas dasar norma delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.   

Didalam batang tubuh maupun penjelasan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak 

disebutkan jenis peraturan yang bersifat penetapan (beschikkingen). Sebagai contoh, 

susunan keanggotaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) memerlukan suatu 

peraturan yang bersifat penetapan. Bentuk produk hukum yang tepat untuk menetapkan 

susunan keanggotaan KPMD adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.  

 

c. Peraturan Bersama Kepala Desa  

Ketentuan pasal 70 UU Desa mengatur tentang Peraturan Bersama Kepala Desa. Peraturan 

Bersama Kepala Desa merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) 

Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar-Desa. Isi pengaturan dalam Peraturan 

Bersama Kepala Desa disyaratkan mencantumkan perpaduan kepentingan Desa masing-

masing dalam kerja sama antar-Desa.  

Norma dalam Peraturan Bersama Kepala Desa bersifat mengatur. Sebagai contoh 

Peraturan Bersama Kepala Desa adalah perpaduan kepentingan “Desa Tangguh” untuk 

mengatasi bencana. Desa A kondisi alamnya rentan terhadap banjir lahar. Desa A 

mempunyai kepentingan untuk mengamankan kekayaan tiap warga berupa ternak ketika 

terjadi erupsi di gunung berapi. Desa B  kondisi alamnya relatif aman dari jalur banjir lahar, 

tetapi mengalami angka kematian bayi yang tinggi. Desa A dan Desa B bekerja sama untuk 

membangun tempat (shelter) pengamanan ternak untuk mengantisipasi erupsi di wilayah 

Desa B.  

Prakarsa kedua Desa menciptakan  kerja sama pembentukan community centre di Desa 

B dengan layanan promosi dan pencegahan kematian bayi melalui pemeriksaan kesehatan 

ibu hamil. Dana Desa digunakan untuk pembentukan community centre tersebut. Kader 

kesehatan yang tergabung di Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa saling bekerjasama 

untuk memberikan informasi tentang pentingnya kunjungan di masa kehamilan. Tenaga 

Apa dasar “Keputusan Kepala Desa”? 

Terhadap kekosongan pengaturan (leemten) tentang Keputusan 

Kepala Desa dalam UU Desa, berlaku preferensi lex specialis. UU Desa 

berada dalam posisi lex posterior, sedangkan UU No. 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang 

mengatur tentang produk hukum Keputusan Kepala Desa, berada 

dalam posisi lex specialis.  

Berdasar preferensi lex specialis, ketentuan tentang produk hukum 

keputusan Kepala Desa berlaku untuk pelaksanaan kewenangan Desa 

yang bersifat penetapan. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan 

yang bersifat konkrit, individual, dan final. 

 



kesehatan dari Puskesmas dan Rumah Sakit Kabupaten turut serta sebagai para pihak yang 

berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan di community centre yang terletak di Desa B. 

Tempat pelayanan kesehatan tersebut akan difungsikan dalam kegawatdaruratan jika terjadi 

erupsi.  

Tahun 2015, Dana Desa diprioritaskan untuk desa sehat skala lokal. Salah satu 

kegiatannya adalah Posyandu. Pada level kerja sama Desa, diskresioner Desa berkembang 

dengan promosi kesehatan yang dijalankan oleh Puskesmas, Bidan, dan juga ketersediaan air 

bersih dan santasi. Dampaknya akan terasa secara struktural yakni turunnya angka kematian 

ibu, angka kematian anak, gizi buruk dan lainnya sesuai amanat UU Kesehatan. 

BUM Desa berada dalam lingkup lokal-Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

BUM Desa Bersama berkedudukan di kawasan perdesaan dan ditetapkan dengan Peraturan 

Bersama Kepala Desa. BUM Desa antar-Desa berkedudukan pada desa masing-masing, 

berada dalam skema kerjasama antar Desa, terdiri dari 2 (dua) atau lebih BUM Desa skala 

lokal, dan diatur melalui kesepakatan yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Kerja Sama 

antar BUM Desa.  

Badan Kerja Sama antar-Desa dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa. Kerja 

sama antar-Desa, sebagai kewenangan atributif, tidak serta merta berjalan lancar tanpa 

adanya mandat kepada Badan Kerja sama antar-Desa (selama ini disebut BKAD). BKAD 

selanjutnya berkreasi (diskresioner) untuk membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan 

kebutuhan. Misalnya, Usaha Bersama ditingkat komunitas/kelompok dalam program P2B 

(Program Penghidupan Berkelanjutan) dibentuk secara legal-institusional dibawah koordinasi 

BKAD. 

 

d. Peraturan Kepala Desa  

Peraturan Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai fungsi sebagai 

peraturan pelaksana dari peraturan desa ataupun pelaksana dari peraturan yang lebih tinggi. 

Dalam posisinya sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa (sub-delegated legislation), 

Peraturan Kepala Desa hanya dapat mengatur hal-hal yang diperintahkan secara konkret 

dalam Peraturan Desa.  

Peraturan Kepala Desa tidak boleh mengatur hal yang tidak diperintahkan ataupun 

dilarang oleh Peraturan Desa. Ini merupakan salah satu bentuk pembatasan terhadap 

kekuasaan yang dimiliki oleh kepala desa. Sedangkan pada posisinya sebagai pelaksana 

peraturan yang lebih tinggi, Peraturan Kepala Desa memuat materi yang menjadi 

kewenangannya atau materi yang diperintahkan atau didelegasikan dari peraturan yang 

lebih tinggi.  

Peraturan Kepala Desa tetap saja dapat mengatur materi yang tidak ditentukan dalam 

Peraturan Desa. Namun materi itu harus tetap diperintahkan oleh peraturan yang lebih 

tinggi, misalnya diperintahkan oleh Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan 

Daerah. Peraturan kepala Desa merupakan salah satu peraturan yang “lebih bebas” dalam 

menentukan substansi yang akan diaturnya, namun tetap harus mempunyai dasar hukum 

dalam pengaturan materi tersebut. 

Sebagai contoh Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Kepala Desa tentang 

Pelaksanaan Pungutan terhadap Hasil Usaha Desa Berbasis Kewenangan Lokal Skala Desa. Isi 

Peraturan Kepala Desa adalah menetapkan siapa yang berwenang, apa saja tindakan yang 



dilakukan dan prosedur pelaksanaan pungutan tersebut. Konsideran dalam Peraturan Kepala 

Desa cukup mencantumkan norma perintah delegasi dari Perdes, misalnya: “berdasarkan 

ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Desa Gemenggeng Nomor 1 Tahun 2015 tentang ...., 

maka perlu ditetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pungutan atas Hasil Usaha Desa 

Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa”. 

 

e. Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Peraturan di Desa 

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: Membahas dan menyepakati Rancangan 

Peraturan Desa bersama Kepala Desa; Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat 

Desa; dan Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. 

Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa 

berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan 

masa keanggotaan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan 

sumpah/janji.Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah 

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

memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa. 

Adapun mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa, sebagai berikut: 

(1) Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan Badan 

Permusyawaratan Desa; 

(2) Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling 

sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa; 

(3) Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat; 

(4) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan 

dengan cara pemungutan suara; 

(5) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila 

disetujui oleh paling sedikit ½ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota 

Badan Permusyawaratan Desa yang hadir; dan 

(6) Hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Badan 

Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris 

Badan Permusyawaratan Desa. 

Dalam rangka penyusunan RPJMDesa, Pemerintah Desa menyampaikan kepada 

Badan Permusyawaratan Desa perihal laporan hasil pengkajian keadaan Desa. Selanjutnya 

Badan Permusyawaratan Desa menyebarluaskan informasi tentang hasil pengkajian 

keadaan desa kepada masyarakat Desa untuk mendapatkan masukan dan aspirasi. 

Dalam rangka menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, Badan 

Permusyawaratan Desa menyelengarakan Musyawarah Desa untuk perencanaan desa 

dengan mengundang masyarakat dusun dan/atau kelompok masyarakat yang mengajukan 

usulan rencana kegiatan pembangunan Desa. Musyawarah Desa tersebut membahas dan 

menyepakati: 

(1) Laporan hasil pengkajian keadaan Desa; 



(2) Rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala 

Desa; dan 

(3) Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, 

pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 

Khusus untuk pembahasan rencana prioritas kegiatan “rumusan arah kebijakan 

pembangunan desa”, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi 

berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan 

kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 

Tahap selanjutnya, Kesepakatan dalam Musyawarah Desa yang telah dihasilan 

akanmenjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan 

RPJMDesa.Pemerintah Desa selanjutnya menyelenggarakan musyawarah perencanaan 

pembangunan desa dalam rangka membahas dan menyepakati rancangan RPJMDesa yang 

hasilnya menjadi dasar bagi kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk 

menetapkan peraturan Desa tentang RPJMDesa. 

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa yang 

diselenggarakan dalam rangka menjabarkan RPJMDesa menjadi RKP Desa. Musyawarah 

Desa tersebut harus mengundang masyarakat dusun dan/atau kelompok masyarakat yang 

mengajukan usulan rencana kegiatan pembangunan Desa. Selanjutnya Badan 

Permusyawaratan Desa menyebarluaskan informasi tentang hasil penjabaran pembangunan 

jangka menengah desa. 

Hasil kesepakatan Musyawarah Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam 

menyusun rancangan RKP Desa. Pemerintah Desa menyelenggarakan musyawarah 

perencanaan pembangunan desa dalam rangka membahas dan menyepakati rancangan 

RKP Desa. Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa 

selanjutnya menjadi dasar bagi kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk 

menetapkan peraturan Desa tentang RKP Desa. 

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa yang 

diselenggarakan dalam rangka penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa 

dengan mengundang masyarakat dusun dan/atau kelompok masyarakat yang mengajukan 

usulan rencana kegiatan pembangunan Desa. Selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa 

menyebarluaskan informasi tentang hasil kesepakatan musyawrah desa. Musyawarah Desa 

ini membahas rancangan APB Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa dimana hasil yang 

disepakati akan menjadi dasar bagi Kepala Desadan Badan Permusyawaratan Desa untuk 

menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa. 

 

f. Kewenangan Bupati/Walikota melakukan Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa 

Berdasarkan Pasal 112 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Adapun Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan 

oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meliputi: 

(1) Memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten/Kota yang 

dilaksanakan oleh Desa; 

(2) Memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa; 



(3) Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; 

(4) Melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan 

(5) Melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa. Evaluasi disini termasuk juga 

melakukan pembatalan terhadap Peraturan Desa. 

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama 

Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa.Penetapan Peraturan Desa 

merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk 

hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan 

tidak boleh merugikan kepentingan umum, yaitu: 

(1) Terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat; 

(2) Terganggunya akses terhadap pelayanan publik; 

(3) Terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum; 

(4) Terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; 

dan 

(5) Diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, serta 

gender.1 

Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk 

mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-

undangan yang lebih tinggi. Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan 

disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada 

Bupati/Walikota Melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati 

untuk dievaluasi.Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas 

waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. 

Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 

20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut oleh 

Bupati/Walikota.Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi, Kepala Desa 

wajib memperbaikinya. Kepala Desa memperbaiki rancangan peraturan desa paling lama 20 

(dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk 

memperbaiki rancangan peraturan desa.Hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan Kepala 

Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat. 

Dalam hal Kepala Desa tidak meninjaklanjuti hasil evaluasi, dan tetap menetapkan 

menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan 

Bupati/Walikota. 

Dalam evaluasi juga ada klarifikasi. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian 

terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui apakah bertentangan dengan kepentingan 

umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Desa yang 

telah diundangkan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota paling lambat 7 
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(tujuh) Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi. Bupati/Walikota melakukan klarifikasi 

Peraturan Desa dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak 

diterima. Hasil klarifikasi oleh Bupati/Walikota dapat berupa: 

(1) Hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan 

(2) Hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Dalam hal hasil klarifikasi Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan 

umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 

Bupati/Walikota menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah 

sesuai. Sedangkan dalam hal hasil klarifikasi bertentangan dengan kepentingan umum, 

dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati/Walikota 

membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati/ Walikota. 

 

g. Kaidah dan Tahapan Penyusunan  Peraturan Di Desa 

1. Penyusunan Peraturan Desa 

Tahap Perencanaan. Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh 

Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa. Selain itu, Lembaga 

kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa juga dapat memberikan 

masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan 

Peraturan Desa. 

Tahap Penyusunan oleh Kepala Desa. Penyusunan rancangan Peraturan Desadiprakarsai 

oleh Pemerintah Desa.Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan 

kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan 

masukan.Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan diutamakan kepada masyarakat 

atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan. 

Masukan dari masyarakat desa dan camat digunakan Pemerintah Desa untuk tindaklanjut 

proses penyusunan rancangan Peraturan Desa. Rancangan Peraturan Desa yang telah 

dikonsultasikan disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati 

bersama. 

Tahap Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD.  Selain diprakarsai oleh Pemerintah Desa,  

BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa. Namun 

demikianterdapat pengecualian untuk 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. 

Tahap Pembahasan. BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati 

rancangan Peraturan Desa.Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa 

Pemerintah Desa danusulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu 

pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD 

sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk 

dipersandingkan. 



Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh 

pengusul.Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali 

atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD. 

Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan 

Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa 

paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. Rancangan peraturan Desa 

wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 

(lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan 

Permusyawaratan Desa. 

Tahap Penetapan. Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan 

disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.Dalam hal Kepala Desa tidak 

menandatangani Rancangan Peraturan Desa tersebut, Rancangan Peraturan Desa tersebut 

wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa. 

Tahap Pengundangan. Sekretaris Desa mengundangkan peraturan desa dalam lembaran 

desa.Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang 

mengikat sejak diundangkan. 

Tahap Penyebarluasan. Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak 

penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan 

Peratuan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan 

Desa. Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh 

masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan. 

  



Bagan Tahap Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Penetapan, Pengundangan dan 

Penyebarluasan Peraturan Peraturan Desa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bagan Proses Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Pungutan, 

Tataruang, dan Organisasi Pemerintah Desa 

 

 

 

 

 

1. Penyusunan Peraturan Bersama Kepala Desa 



1) Tahap Perencanaan. 

Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama 

oleh dua Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerja sama antar-Desa.Perencanaan 

penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan setelah mendapatkan 

rekomendasi dari musyawarah desa. 

 

2) Tahap Penyusunan.  

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala 

Desapemrakarsa.Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib 

dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada 

camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.Masukan dari masyarakat desa dan 

camat tersebut digunakan Kepala Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancanan 

Peraturan Bersama Kepala Desa. 

 

3) Tahap Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan 

Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa 

atau lebih.Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar-Desa menetapkan Rancangan 

Peraturan Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung 

sejak tanggal disepakati. Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi 

tanda tangan tersebut diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing 

desa.Peraturan Bersama Kepala Desa mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum 

mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa. 

 

4) Tahap Penyebarluasan  

Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing. 

Metode penyebarluasan dapat menggunakan berbagai sarana yang memudahkan 

masyarakat desa untuk mengaksesnya, misalnya melalui sarana internet atau pengumuman 

di tempat strategis. 

 

  



Bagan Proses Penyusunan Peraturan Bersama Kepala Desa 

 

 

2. Penyusunan Peraturan Kepala Desa 

Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa. Materi muatan 

Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Desa dan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi. Proses penyusunan Peraturan Kepala Desa dari segi 

prosedur lebih sederhana karena tidak memerlukan persetujuan dari BPD. Adapun metode 

penyusunannya berlaku mutatis mutandis dengan metode penyusunan peraturan 

perundang-undangan yang lain. Sebagai tahap akhir, Peraturan Kepala Desa diundangkan 

dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa. 

 

 

3. Penyusunan Rancangan Perdes Prioritas 



1) Penyusunan Rancangan Perdes tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Desa 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan 

Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Perencanaan pembangunan Desa 

disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa yangwajib dilaksanakan 

paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.Dalam menyusun RPJM Desa, 

Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa 

secara partisipatif yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat 

Desa. 

Rancangan RPJM Desa paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi kepala Desa 

terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa dengan memperhatikan arah 

kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota. RPJM Desa mengacu pada RPJM 

kabupaten/kota yang memuat visi dan misi kepala Desa, rencana penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, 

pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa.RPJM Desa disusun 

dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan 

kabupaten/kota.RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan 

terhitung sejak pelantikan kepala Desa. 

Kondisi objektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, 

baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, 

serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak, 

pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, 

pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, 

pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal. 

Melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa, Pemerintah Desa dapat 

mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. 

Dalam hal tertentu, Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa 

kepada Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi.Usulan kebutuhan pembangunan Desa 

harus mendapatkan persetujuan bupati/walikota. Jika usulan tersebut disetujui, maka usulan 

dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya. Melalui kesepakatan dalam musyawarah 

pembangunan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, RPJM Desa dapat diubah 

dalam hal: 

(1) Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau 

kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau 

(2) Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, 

dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. 

 

2) Rancangan Perdes tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa  

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka 

waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 

(satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.RKP Desa 

paling sedikit berisi uraian: 

(1) Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya; 



(2) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa; 

(3) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-

Desa dan pihak ketiga; 

(4) Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai 

kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah 

daerah kabupaten/kota; dan 

(5) Pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur 

masyarakat Desa. 

RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah 

daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan 

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.RKP Desa 

mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan dengan 

peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan yang menjadi dasar 

penetapan APB Desa. 

Dalam menyusun RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah 

perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif yang diikuti oleh Badan 

Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa. Melalui kesepakatan dalam musyawarah 

pembangunan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, RKP Desa dapat diubah dalam 

hal: 

(1) Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau 

kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau 

(2) Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, 

dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. 

 

3) Rancangan Perdes tentang APB Desa  

Penting untuk dipahami bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa, sumber pembiayaan pemerintah desa dibagi 

berdasarkan kewenangan sebagai berikut:  

(1) Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal 

berskala Desa didanai oleh APB Desa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala 

Desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan 

belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

(2) Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh 

anggaran pendapatan dan belanja Negara yang dialokasikan pada bagian anggaran 

kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah 

kabupaten/kota. 

(3) Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai 

oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

Gubernur menginformasikan rencana bantuan keuangan yang bersumber dari 

anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.Bupati/walikota menginformasikan 

rencana ADD, bagian bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten/kota untuk Desa, serta 



bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah 

kabupaten/kota. 

Penyampaian informasi tersebut kepada kepala Desa dilakukan dalam jangka waktu 10 

(sepuluh) Hari setelah kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran 

sementara disepakati kepala daerah bersama dewan perwakilan rakyat daerah. Selanjutnya 

Informasi dari gubernur dan bupati/walikota tersebut dijadikan sebagai bahan penyusunan 

rancangan APB Desa. 

PP No. 43 tahun 2014 juga mengatur batasan peruntukan Belanja Desa yang 

ditetapkan dalam APB Desa dengan perincian: 

(1) Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa 

digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan 

pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat 

Desa; dan 

(2) Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa 

digunakan untuk: 

 Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa; 

 Operasional Pemerintah Desa; 

 Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan 

 Insentif rukun tetangga dan rukun warga. 

Dalam proses penyusunannya, Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa 

disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan 

Oktober tahun berjalan untuk kemudian disampaikan oleh kepala Desa kepada 

bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) Hari sejak disepakati 

untuk dievaluasi oleh Bupati/Walikota yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan 

kepada Camat. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 

Desember tahun anggaran berjalan. 

 

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi 

Dana Alokasi Khusus. 

 

h. Dasar Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan 

Teknik penyusunan perundang-undangan bertujuan membuat atau menghasilkan peraturan 

perundang-undangan yang baik. Suatu peraturan perundang-undangan yang baik dapat 

dilihat dari berbagai segi: 

(1) Ketetapan struktur, ketetapan pertimbangan, ketetapan dasar hukum, ketetapan 

bahasa (peristilahan), ketetapan pemakaian huruf dan tanda baca. 

(2) Kesesuaian isi dengan dasar yuridis, sosiologis dan filosofis. Kesesuaian yuridis 

menunjukkan adanya kewenangan, kesesuaian bentuk dan jenis peraturan perundang-

undangan, diikuti cara-cara tertentu, tidak ada pertentangan antara peraturan 

perundang-undangan yang satu dengan yang lain, dan tidak bertentangan dengan 



asas-asas hukum umum yang belaku. Kesesuaian sosiologis menggambarkan bahwa 

peraturan perundang-undangan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan, tuntutan, dan 

perkembangan masyarakat. Kesesuaian filosofis menggambarkan bahwa peraturan 

perundang-undangan dibuat dalam rangka mewujudkan, melaksanakan, atau 

memelihara cita hukum (rechtsidee) yang menjadi patokan hidup bermasyarakat. 

(3) Peraturan perundang-undangan tersebut dilaksanakan (applicable) dan menjamin 

kepastian. Suatu peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan daya 

dukung baik lingkungan pemerintahan yang akan melaksanaan maupun masyarakat 

tempat peraturan perundang-undangan itu akan berlaku. 

(4) Daya dukung tersebut antara lain ketenagaan, keuangan, keorganisasian, kondisi 

masyarakat dan lain sebagainya. Peraturan perundang-undangan harus memberikan 

kepastian baik bagi pemerintah maupun masyarakat. 

Prof. Van der Vlies menyebutkan, untuk membuat peraturan perundang-undangan yang baik 

setidaknya, harus ada dua asas yaitu asas formal dan asas material. Asas formal mencakup: 

”asas tujuan yang jelas, asas organ/lembaga yang tepat, asas perlunya peraturan, asas dapat 

dilaksanakan, dan asas konsensus”. Sedangkan asas material mencakup: “asas terminologi 

dan sistematika yang benar, asas dapat dikenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, 

asas kepastian hukum dan asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa teknik peraturan perundang-undangan 

bukan sekedar tata cara penulisan atau pengetikan. Teknik perundang-undangan mencakup 

hal-hal yang lebih mendasar yang terdiri dari berbagai aspek untuk mewujudkan peraturan 

perundang-undangan yang lebih baik 

Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan 

teknik peryusunan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai teknik penyusunan 

peraturan perundang-undangan tercantum dalam Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 berlaku 

secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, 

Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan 

Pimpinan DPD, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, 

Keputusan Ketua Komisi Yudisial, Keputusan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan 

Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Badan, Keputusan Kepala 

Lembaga, atau Keputusan Ketua Komisi yang setingkat, Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi, 

Keputusan Gubernur, Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, Keputusan 

Bupati/Walikota, Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat. 

 

i. Kerangka Peraturan Perundang-Undangan 

Berikut diuraikan kerangka atau struktur peraturan perundang-undangan sebagai panduan 

dalam penyusunan peraturan desa. 

 

LAMBANG GARUDA 

Penyebutan KEPALA DESA dan KABUPATEN 

Pencantuman NOMOR dan TAHUN Perdes 



JUDUL Peraturan Desa 

PEMBUKAAN 

Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa 

Jabatan Kepala Desa 

Konsiderans 

Dasar Hukum 

Diktum 

BATANG TUBUH 

Ketentuan Umum 

Materi Pokok yang Diatur 

Ketentuan Sanksi Administratif (jika diperlukan) 

Ketentuan Peralihan (jika diperlukan) 

Ketentuan Penutup 

PENUTUP 

PENJELASAN (jika diperlukan) 

1. LAMPIRAN (jika diperlukan) 

 

Uraian rinci masing-masing bagian dari kerangka peraturan perundang-undangan, adalah 

sebagai berikut ini. 

 

1. Judul 

(1) Judul Perdes memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau 

penetapan. 

(2) Nama Perdes dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau 

frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi  Perdes. 

Contoh nama Perdes yang menggunakan 1 (satu) kata: 

Pungutan; 

Contoh nama Perdes yang menggunakan frasa: 

DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL  

DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA 

(3) Judul Perdes ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin 

tanpa diakhiri tanda baca. 

Contoh: 

 

KEPALA DESA GEMENGGENG 

KABUPATEN NGANJUK 

 

PERATURAN DESA GEMENGGENG  

NOMOR 01 TAHUN 2015 

TE N TA N G 

DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL  



DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA 

 

(4) Judul Perdes tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim. 

Contoh yang tidak tepat dengan menambah singkatan: 

 

PERATURAN DESA GEMENGGENG  

NOMOR 01 TAHUN 2015 

TE N TA N G 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)  

  

Contoh yang tidak tepat dengan menggunakan akronim: 

 

PERATURAN DESA GEMENGGENG  

NOMOR 01 TAHUN 2015 

TE N TA N G 

TENTANG 

PUNGUTAN DESA (PUNGDES) 

 

(5) Pada nama Perdes perubahan ditambahkan frasa perubahan atas di depan judul Perdes  

yang diubah. 

Contoh: 

 

PERATURAN DESA GEMENGGENG  

NOMOR 5 TAHUN 2015 

TE N TA N G 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 

2015 TENTANG DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL  

DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA 

 

 

Pembukaan 

Pembukaan Peraturan Perundang–undangan, terdiri atas: 

Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa; 

Jabatan KEPALA DESA; 

Konsiderans; 

Dasar Hukum; dan 

Diktum. 

Secara rinci, uraian dari masing-masing bagian dari Pembukaan sebagai berikut: 

 



Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa 

Pada pembukaan Perdes sebelum nama jabatan Kepala Desa dicantumkan Frasa Dengan 

Rahmat Tuhan yang Maha Esa yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan 

di tengah marjin. 

Jabatan Pembentuk Perdes 

Jabatan Kepala Desa ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah 

marjin dan diakhiri dengan tanda baca koma. 

Contoh jabatan pembentuk Perdes: 

 

KEPALA DESA GEMENGGENG, 

 

Konsideran 

1. Konsiderans diawali dengan kata Menimbang. 

2. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi 

pertimbangan dan alasan pembentukan Perdes. 

3. Pokok pikiran pada konsiderans Perdes memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis 

yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya 

ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. 

 Unsur filosofis menggambarkan bahwa Perdes yang dibentuk memper-timbangkan 

pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan 

serta falsafah Desa (terutama aspek Musyawarah Desa) yang bersumber dari 

Pancasila dan Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

 Unsur sosiologis menggambarkan bahwa Perdes yang dibentuk untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. 

 Unsur yuridis menggambarkan bahwa Perdes yang dibentuk untuk mengatasi 

permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertim-

bangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna 

menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. 

Contoh: 

PERATURAN DESA GEMENGGENG  

NOMOR 1 TAHUN 2015 

TE N TA N G 

DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL  

DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA 

Menimbang : 

a. bahwa Rancangan Peraturan Desa Gemenggeng tentang Daftar Kewenangan 

Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa telah dibahas 

dalam musyawarah Desa; 



b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak 

Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf  a dan huruf 

b  perlu membentuk Peraturan Desa  Gemenggeng tentang Daftar Kewenangan 

Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 

4. Pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan dianggap 

perlu untuk dibentuk adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan pertimbangan 

dan alasan dibentuknya Peraturan Perundang-undangan tersebut. 

5. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap pokok pikiran dirumuskan 

dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian. 

6. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat 

yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma. 

 Contoh:  

 Menimbang:   a. bahwa .....; 

b. bahwa ….;  

c. bahwa …..;  

d. bahwa …..; 

7. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan 

terakhir berbunyi sebagai berikut: 

Contoh:  

 Menimbang:   a.  bahwa .....; 

b.  bahwa ….;  

c.  bahwa…..;  

d.  bahwa…..; 

d. bahwa berdasarkan petimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 

a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk  Peraturan Desa tentang…;  

  

Dasar Hukum 

1. Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat; 

2. Dasar hukum memuat: 

3. Dasar kewenangan pembentukan Perdes; dan 

4. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Perdes. 

 Contoh: 

 

Mengingat :    Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan 

Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296); 

 



5. Peraturan Perundang–undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya 

Peraturan Perundang–undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi dari Perdes. 

6. Peraturan Perundang-undangan yang akan dicabut dengan Peraturan Perundang-

undangan yang akan dibentuk, Peraturan Perundang– undangan yang sudah 

diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan dalam dasar hukum. 

7. Jika jumlah Peraturan Perundang–undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari 

satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan Peraturan Perundang–

undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat 

pengundangan atau penetapannya. 

8. Dasar hukum yang bukan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 tidak perlu mencantumkan pasal, tetapi cukup mencantumkan jenis dan nama 

Peraturan Perundang– undangan tanpa mencantumkan frasa Republik Indonesia. 

9. Penulisan Undang–Undang dan Peraturan Pemerintah, dalam dasar hukum dilengkapi 

dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung. 

Contoh : 

Mengingat :    (1) Undang-Undang Nomor 6  Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 

 

10. Penulisan Peraturan Daerah dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman 

Lembaran Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi, 

Kabupaten/Kota yang diletakkan di antara tanda baca kurung. 

11. Jika dasar hukum memuat lebih dari satu Peraturan Perundang– undangan, tiap dasar 

hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda 

baca titik koma. 

Contoh : 

Mengingat: 1. …....................;  

2. …....................; 

3 ….....................;  

 

Diktum 

(1) Diktum terdiri atas: 

 Kata Memutuskan; 

 Kata Menetapkan; dan 

 Jenis dan nama Peraturan Perundang-undangan. 



(2) Kata Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku 

kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah marjin. 

(3) Pada Perdes, sebelum kata Memutuskan dicantumkan Frasa Dengan Kesepakatan 

Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA...(nama Desa) dan KEPALA DESA 

GEMENGGENG...(nama Desas) yang diletakkan di tengah marjin. 

Contoh : 

 

Dengan Kesepakatan  Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMENGGENG 

dan 

KEPALA DESA GEMENGGENG 

MEMUTUSKAN: 

 

(4) Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata Memutuskan yang disejajarkan ke bawah 

dengan kata Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan 

huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua. 

(5) Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Perundang-undangan 

dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa Republik Indonesia, serta ditulis 

seluruhnya dengan huruf capital dan diakhiri dengan tanda baca titik. 

Contoh: 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan:   PERATURAN DESA TENTANG DAFTAR KEWENANGAN 

BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL 

BERSKALA DESA. 

 

Batang Tubuh 

1. Batang tubuh Peraturan Desa memuat semua materi muatan Peraturan Desa yang 

dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal; 

2. Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam: 

Ketentuan umum; 

Materi pokok yang diatur; 

Ketentuan sanksi administratif (jika diperlukan); 

Ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan 

Ketentuan penutup. 

3. Pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan 

materi yang bersangkutan dan jika terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi 

tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, materi 

tersebut dimuat dalam bab ketentuan lain-lain; 



4. Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataanatas pelanggaran 

norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang 

memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan; 

5. Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari 

satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal 

terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan 

sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif 

dalam satu bab; 

6. Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin, pembubaran, 

pengawasan, pemberhentian sementara, dendaadministratif, atau daya paksa 

polisional. Sanksi keperdataan dapat berupa, antara lain, ganti kerugian. 

7. Pengelompokkan materi muatan Perdes dapat disusun secara sistematis dalam buku, 

bab, bagian, dan paragraf; 

8. Jika Perdes mempunyai materi muatan yang ruang lingkupnya sangat luas dan 

mempunyai banyak pasal,pasal atau beberapa pasal tersebut dapat dikelompokkan 

menjadi: buku (jika merupakan kodifikasi), bab, bagian, dan paragraf; 

9. Pengelompokkan materi muatan dalam buku, bab, bagian, dan paragraf dilakukan atas 

dasar kesamaan materi; 

10. Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul bab yangseluruhnya ditulis 

dengan huruf kapital. 

Contoh: 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

(1) Bagian diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf dan 

diberi judul. 

(2) Huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan setiap kata pada judul bagian ditulis 

dengan huruf kapital, kecuali huruf awal partikel yangtidak terletak pada awal 

frasa. 

 

Contoh: 

Bagian Kesatu 

Susunan dan Kedudukan 

(1) Paragraf diberi nomor urut dengan angka Arab dan diberi judul. 

(2) Huruf awal dari kata paragraf dan setiap kata pada judul paragraph ditulis dengan 

huruf kapital, kecuali huruf awal partikel yang tidak terletak pada awal frasa. 

Contoh: 

Paragraf 1 

Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris 



(1) Pasal merupakan satuan aturan dalam Perdes yang memuat satu norma dan dirumuskan 

dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas. 

(2) Pasal diberi nomor urut dengan angka Arab dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf 

kapital. 

Contoh: 

Pasal 4 

Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan 

berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 dan Pasal 3. 

 

11. Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat. 

12. Ayat diberi nomor urut dengan angka Arab diantara tanda baca kurung tanpa diakhiri 

tanda baca titik. 

13. Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat 

utuh. 

14. Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil. 

Contoh: 

Pasal 10 

(1) Desa berwenang melakukan pungutan atas usaha yang dihasilkan dari pelaksanaan 

kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa; 

(2) Hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan kedalam pendapatan asli Desa 

sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 23 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal 

Berskala Desa.  

 

Secara rinci, materi muatan Batang Tubuh peraturan perundang-undangan dapat dijelaskan 

berikut ini. 

 

Ketentuan Umum 

1. Ketentuan umum diletakkan dalam bab satu. Jika dalam Peraturan Desa  tidak 

dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal atau 

beberapa pasal awal. 

Contoh: 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

2. Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal. 

3. Ketentuan umum berisi: 



 Batasan pengertian atau definisi; 

 Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasanpengertian atau definisi; 

dan/atau, 

 Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal 

berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan 

tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. 

4. Frasa pembuka dalam ketentuan umum undang-undang berbunyi: 

“Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:” 

5. Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau 

akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan 

angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik; 

6. Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang 

digunakan berulang-ulang di dalam pasal ataubeberapa pasal selanjutnya; 

7. Apabila rumusan definisi dari suatu Peraturan Desa dirumuskan kembali dalam 

Peraturan Desa yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan 

rumusan definisi dalam Peraturan Perundang-undangan yang telahberlaku tersebut; 

8. Rumusan batasan pengertian dari suatu Peraturan Desa dapat berbeda dengan 

rumusan Peraturan Perundang-undangan yang lain karena disesuaikan dengan 

kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur; 

9. Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk 

menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, 

singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan 

dengan lengkapdan jelas sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda; 

10. Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan 

pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam 

norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran; 

11. Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan 

sebagai berikut: 

 Pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari 

yang berlingkup khusus. 

 Pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur 

ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan 

 Pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan 

berdekatan secara berurutan. 

 

Materi Pokok yang Diatur 

1. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika 

tidak ada pengelompokkan bab, materi pokok yangdiatur diletakkan setelah pasal atau 

beberapa pasal ketentuan umum; 



2. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut 

kriteria yang dijadikan dasar pembagian. 

Contoh: 

Pembagian berdasarkan daftar kewenangan lokal berskala Desa, seperti:  

(1) Daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul; 

(2) Daftar kewenangan lokal berskala Desa bidang pemerintahan Desa ; 

(3) Daftar kewenangan lokal berskala Desa bidang pembangunan Desa ; 

(4) Daftar kewenangan lokal berskala Desa bidang kemasyarakatan Desa; 

(5) Daftar kewenangan lokal berskala Desa bidang pemberdayaan masyarakat 

Desa; 

(6) Pungutan Desa; dst... 

 

3. Pembagian berdasarkan urutan/kronologis, seperti pembagian dalam hukum acara 

pidana, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang 

pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, dan peninjauan kembali. 

4. Pembagian berdasarkan urutan jenjang jabatan, seperti Jaksa Agung, Wakil Jaksa 

Agung, dan Jaksa Agung Muda 

 

 

Ketentuan Peralihan (jika diperlukan) 

1. Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan 

hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Desa yang lama terhadap Peraturan 

Desa yang baru, yang bertujuan untuk: 

 Menghindari terjadinya kekosongan hukum; 

 Menjamin kepastian hukum; 

 Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

 Mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara. 

 

Contoh 1: 

Peraturan Desa Gemenggeng Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Usaha 

Milik Desa. 

Pasal 35 

Perjanjian kerja sama unit usaha bentukan Badan Usaha Milik Desa yang telah disetujui 

dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan oleh Kepala Desa  sebelum Peraturan Desa ini 

berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut. 

2. Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan dan ditempatkan di antara 

Bab Ketentuan Pidana (jika ada) dan Bab Ketentuan Penutup. Jika dalam Peraturan 

Desa tidak diadakan pengelompokan bab, pasal atau beberapa pasal yang memuat 



Ketentuan Peralihan ditempatkan sebelum pasal atau beberapa pasal yang memuat 

ketentuan penutup; 

3. Di dalam Peraturan Desa yang baru, dapat dimuat ketentuan mengenai penyimpangan 

sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum 

tertentu. 

 

 

 

Ketentuan Penutup 

1. Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan 

pengelompokan bab, Ketentuan Penutup ditempatkan dalam pasal atau beberapa 

pasal terakhir; 

2. Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai: 

 Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Perdes. 

 Nama singkat Peraturan Desa. 

 Status Peraturan Desa yang sudah ada. 

 Saat mulai berlaku Peraturan Desa. 

3. Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Desa bersifat 

menjalankan (eksekutif). Misalnya, penunju-kan pejabat tertentu yang diberi 

kewenangan untuk memberikan izin.   

4. Bagi nama Peraturan Desa yang panjang dapat dimuat ketentuan mengenai nama 

singkat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

 Nomor dan tahun pengeluaran peraturan yang bersangkutan tidak dicantumkan; 

 Nama singkat bukan berupa singkatan atau akronim, kecuali jika singkatan atau 

akronim itu sudah sangat dikenal dan tidak menimbulkan salah pengertian. 

5. Jika materi muatan dalam Peraturan Desa yang baru menyebabkan perubahan atau 

penggantian seluruh atausebagian materi muatan dalam Peraturan Desa yang lama, 

dalam Peraturan Desa yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan 

seluruh atau sebagian materi muatan Peraturan Desa yang lama; 

6. Rumusan pencabutan Peraturan Desa  diawali dengan frasa Pada saat Peraturan Desa 

ini mulai berlaku, kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan Peraturan Desa 

pencabutan tersendiri; 

7. Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Desa tidak dirumuskan secara umum 

tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Desa yang dicabut; 

8. Untuk mencabut Peraturan Desa yang telah diundangkan dan telah mulai berlaku, 

gunakan frasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Contoh: 

Peraturan Desa Nomor ... Tahun ... tentang ...pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, 

Peraturan Desa Nomor..Tahun.... tentang ... (Lembaran Desa ... Tahun ...Nomor..., Berita Desa ... 

Nomor...), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 



 

9. Pencabutan Peraturan Desa disertai dengan keterangan mengenai status hukum dari 

peraturan Kepala Desa atau keputusan Kepala Desa yang telah dikeluarkan 

berdasarkan Peraturan Desa yang dicabut. 

10. Untuk mencabut Peraturan Desa yang telah diundangkan tetapi belum mulai berlaku, 

gunakan frasa ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku. 

Contoh: 

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Nomor... Tahun... tentang ... 

(Lembaran Desa.. Tahun... Nomor..., Berita Desa.. Nomor...) ditarik kembali dan dinyatakan tidak 

berlaku. 

 

11. Pada dasarnya Peraturan Desa mulai berlaku pada saat Peraturan Desa  tersebut 

diundangkan. 

Contoh: 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  

12. Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya Peraturan Desa tersebut pada 

saat diundangkan, hal ini dinyatakan secara tegas di dalam Peraturan Desa tersebut 

dengan: 

Menentukan tanggal tertentu saat peraturan akan berlaku 

Contoh: 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 2016. 

 

13. Menyerahkan penetapan saat mulai berlakunya kepada peraturan perundang-

undangan lain yang tingkatannya sama, jika yang diberlakukan itu kodifikasi, atau 

kepada Peraturan di Desa lainnya yang lebih rendah jika yang diberlakukan itu bukan 

kodifikasi; 

Contoh: 

Saat mulai berlakunya Undang-Undang ini akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala 

Desa. 

 

14. Menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat Pengundangan atau 

penetapan. Agar tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran gunakan frasa setelah 

(tenggang waktu) terhitung sejak tanggal diundangkan. 

Contoh: 

Peraturan Desa ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 

diundangkan. 

 



15. Pada dasarnya mulai berlakunya  Peraturan Desa tidak dapat ditentukan lebih awal 

daripada saat pengundangannya. 

16. Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan Peraturan Desa lebih awal daripada 

saat pengundangannya (berlaku surut), diperhatikan hal sebagai berikut: 

 Ketentuan baru yang berkaitan dengan masalah pidana, baik jenis, berat, sifat, 

maupun klasifikasinya, tidak ikut diberlaku surutkan; 

 Rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, 

hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, dimuat dalam 

ketentuan peralihan; 

 Awal dari saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan ditetapkan tidak lebih 

dahulu daripada saat rancangan Peraturan Desa tersebut mulai diketahui oleh 

masyarakat, misalnya, saat rancangan Peraturan Desa  tersebut tercantum dalam 

jadwal acara Musyawarah Desa untuk membahas Perdes. 

17. Saat mulai berlaku Peraturan Desa , pelaksanaannya tidak boleh ditetapkan lebih awal 

daripada saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan yang mendasarinya. 

18. Peraturan Desa hanya dapat dicabut dengan Peraturan Perundang-undangan yang 

tingkatannya sama atau lebih tinggi. 

 

Penutup 

1. Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Desa yang memuat: 

 Rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan perundang-

undangan dalam Lembaran Desa, Berita Desa.  

 Penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Desa . 

 Pengundangan atau Penetapan Peraturan Desa . 

 Akhir bagian penutup. 

2. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Desa,  berbunyi sebagai 

berikut: 

Contoh: 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa 

ini  dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa. 

3. Penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Perundang-undangan 

memuat: 

 Tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan; 

 Nama jabatan; 

 Tanda tangan pejabat; dan 

 Nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan 

nomor induk pegawai. 

 Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Desa yang memuat: 

4. Rumusan tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan diletakkan di sebelah kanan. 



5. Pengundangan Perdes memuat: 

 Tempat dan tanggal Pengundangan; 

 Nama jabatan yang berwenang mengundangkan; 

 Tanda tangan; dan 

 Nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan 

nomor induk pegawai. 

6. Kolom “Telah dievaluasi Bupati/Waliota a.n. Camat... 

 

Lampiran 

1. Dalam hal Peraturan Desa memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam 

batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Peraturan Desa. 

2. Lampiran dapat memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa. 

3. Judul lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan 

atas tanpa diakhiri tanda baca dengan rata kiri. 

Contoh: 

 

LAMPIRAN I 

PERATURAN DESA 

NOMOR ... TAHUN … 

TENTANG 

... 

4. Pada halaman akhir tiap lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat 

(KEPALA DESA) yang mengesahkan atau menetapkan Peraturan Desa ditulis dengan 

huruf kapital yang diletakkan disudut kanan bawah dan diakhiri dengan tanda baca 

koma setelah nama pejabat yang mengesahkan atau menetapkan Peraturan Desa. 

 

 

  



Bentuk Peraturan Di Desa 

a. Bentuk Rancangan Peraturan Desa 

 

 
KEPALA DESA ….. (Nama Desa) 

KABUPATEN/KOTA........ (Nama Kabupaten/Kota) 

 

PERATURAN DESA… (Nama Desa) 

NOMOR … TAHUN … 

 

TENTANG 

 

(Nama Peraturan Desa) 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA DESA (Nama Desa), 

 

Menimbang:    a. bahwa …..…; 

b. bahwa ……..; 

c. dan seterusnya …..…; 

 

Mengingat  :   1. ………….…; 

2. ………….…; 

3. dan seterusnya …; 

 

 

Dengan Kesepakatan Bersama 

 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA … (Nama Desa) 

dan 

KEPALA DESA … (Nama Desa) 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan:    PERATURAN DESA TENTANG ... (Nama Peraturan Desa). 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

 

BAB II 



……….. 

Pasal ….… 

 

 

BAB … 

(dan seterusnya) 

Pasal .…………….. 

 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini 

dengan penempatannya dalam Lembaran Desa … (Nama Desa). 

 

Ditetapkan di … 

pada tanggal … 

KEPALA DESA…(Nama Desa), 

tanda tangan 

NAMA 

 

Diundangkan di … 

pada tanggal … 

SEKRETARIS DESA … (Nama Desa), 

 

 

tanda tangan 

NAMA 

 

LEMBARAN DESA … (Nama Desa) TAHUN … NOMOR … 

 

  



b. Bentuk Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa 

 

 
KABUPATEN/KOTA... (Nama Kabupaten/Kota) 

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Nama Desa) 

DAN KEPALA DESA... (Nama Desa) 

NOMOR ... TAHUN ... 

NOMOR ... TAHUN ... 

TENTANG 

(Judul Peraturan Bersama) 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DESA ... (Nama Desa) DAN 

KEPALA DESA ..., (Nama Desa) 

 

Menimbang : a. bahwa....................................................................; 

    b. bahwa....................................................................; 

    c. dan seterusnya...................................................; 

Mengingat : 1. .................................................................................; 

    2. .................................................................................; 

    3. dan seterusnya...................................................; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Nama Desa) DAN KEPALA  

DESA ... (Nama Desa) TENTANG ... (Judul Peraturan Bersama). 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan: 

 

BAB II 

Bagian Pertama 

............................................ 

Paragraf 1 

Pasal .. 

 

BAB ... 

Pasal ... 

 

BAB ... 

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan) 

BAB .. 



KETENTUAN PENUTUP 

Pasal ... 

 

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini 

dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa) dan Berita Desa... (Nama Desa). 

 

Ditetapkan di ... 

pada tanggal 

KEPALA DESA..., (Nama Desa)    KEPALA DESA..., (Nama Desa) 

 

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)    (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) 

 

 

Diundangkan di ... 

pada tanggal ... 

SEKRETARIS DESA 

..., (Nama Desa) 

 

(Nama) 

Diundangkan di ... 

pada tanggal ... 

SEKRETARIS DESA 

..., (Nama Desa) 

 

(Nama) 

 

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ... 

 

  



c. Bentuk Rancangan Peraturan Kepala Desa 

 

 
 

KEPALA DESA … (Nama Desa) 

KABUPATEN/KOTA...... (Nama Kabupaten/Kota) 

 

PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa) 

NOMOR ... TAHUN ... 

 

TENTANG 

 

(Judul Peraturan Kepala Desa) 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA DESA ..., (Nama Desa) 

 

Menimbang : a. bahwa....................................................................; 

    b. bahwa....................................................................; 

    c. dan seterusnya...................................................; 

Mengingat : 1. .................................................................................; 

    2. .................................................................................; 

    3. dan seterusnya...................................................; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG... (Judul Peraturan Kepala Desa). 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan: 

 

BAB II 

Bagian Pertama 

............................................ 

Paragraf 1 

Pasal .. 

 

BAB ... 

Pasal ... 

 

BAB ... 

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan) 

 



BAB .. 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal ... 

 

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini 

dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa). 

 

Ditetapkan di ... 

pada tanggal 

KEPALA DESA..., (Nama Desa) 

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) 

 

Diundangkan di ... 

pada tanggal ... 

SEKRETARIS DESA..., (Nama Desa) 

 

 

(Nama) 

 

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ... 

 

 

  



d. Bentuk Penyusunan Keputusan Kepala Desa 

 

 

 
KEPUTUSAN KEPALA DESA 

KABUPATEN/KOTA............(Nama Kabupaten/Kota) 

KEPUTUSAN KEPALA DESA ... (Nama Desa) 

NOMOR ... TAHUN ... 

TENTANG 

(Judul Keputusan Kepala Desa) 

KEPALA DESA..., (Nama Desa) 

 

Menimbang : a. bahwa....................................................................; 

    b. bahwa....................................................................; 

    c. dan seterusnya...................................................; 

Mengingat : 1. .................................................................................; 

    2. .................................................................................; 

    3. dan seterusnya...................................................; 

Memperhatikan : 1. .................................................................................; 

    2. .................................................................................; 

    3. dan seterusnya...................................................; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: 

KESATU: 

KEDUA: 

KETIGA: 

KEEMPAT: 

KELIMA: Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di ............... 

pada tanggal ................... 

KEPALA DESA..., (Nama Desa) 

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) 

 

 

 

 

 

e. Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan 



Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011, bahasa Peraturan Perundang–undangan pada dasarnya 

tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, 

teknik penulisan, maupun pengejaannya. Namun bahasa Peraturan Perundang-undangan 

mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, 

kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam 

perumusan maupun cara penulisan. 

Terkait detail mengenai bahasa peraturan perundang-undangan, sepenuhnya diatur 

dalam Lampiran II Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bab III Ragam Bahasa 

Peraturan Perundang-undangan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan. 

Ragam bahasa perundang-undangan adalah gaya bahasa yang dipergunakan dalam 

suatu peraturan perundang-undangan, sehingga ia merupakan bahasa Indonesia yang 

tunduk pada kaidah-kaidah bahasa Indonesia, akan tetapi didalamnya terkandung ciri-ciri 

khusus yaitu, adanya sifat keresmian, kejelasan makna, dan kelugasan. 

(1) Sifat keresmian. Sifat ini menunjukkan adanya situasi kedinasan, yang menuntut 

ketaatan dalam penerapan kaidah bahasa, dan ketaatan kepada kaidah bahasa. 

(2) Sifat kejelasan makna. Sifat ini menuntut agar informasi yang disampaikan 

dinyatakan dengan kalimat-kalimat yang memperlihatkan bagian-bagian kalimat 

secara tegas, sehingga kejelasan bagian-bagian kalimat itu akan memudahkan pihak 

penerima informasi dalam memahami isi atau pesan yang disampaikan.  Sifat kejelasan 

makna ini menuntut agar kalimat-kalimat yang dirumuskan harus menunjukkan 

dengan jelas mana subyek, predikat, obyek, pelengkap, atau keterangan yang lainnya. 

(3) Sifat kelugasan. Sifat kelugasan ini menuntut agar setiap perumusannya disusun 

secara wajar, sehingga tidak berkesan berlebihan atau berandai-andai. 

Ciri-ciri bahasa Peraturan Perundang-undangan antara lain: 

(1) Lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan; 

(2) Bercorak hemat hanya kata yang diperlukan yang dipakai; 

(3) Objektif dan menekan rasa subjektif (tidak emosi dalam mengungkapkan tujuan atau 

maksud); 

(4) Membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten; 

(5) Memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat; 

(6) Penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk 

tunggal;  

Contoh: 

 

buku-buku ditulis buku 

murid-murid ditulis murid 

 

(7) Penulisan huruf awal dari kata, frasa atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberikan 

batasan pengertian, nama jabatan, nama profesi, nama institusi/ lembaga 

pemerintah/ketatanegaraan, dan jenis Peraturan Perundang-undangan dan rancangan 

Peraturan Perundang-undangan dalam rumusan norma ditulis dengan huruf kapital. 



Contoh:  

Pemerintah 

Wajib Pajak 

Rancangan Peraturan Pemerintah 

 

(8) Bahasa Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya tunduk kepada kaidah tata 

Bahasa Indonesia, baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, 

teknik penulisan, maupun pengejaannya, namun demikian bahasa Peraturan 

Perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau 

kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai 

dengan kebutuhan hukum. 

Contoh:  

Pasal 34 

(1) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan 

memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. 

 

Rumusan yang lebih baik:  

Pasal 34 

 

(1) Suami isteri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi 

bantuan lahir bathin.  

(9) Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Perundang-undangan digunakan kalimat 

yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti. 

Contoh:  

Pasal 5 

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi 

syarat-syarat sebagai berikut:  

 

Rumusan yang lebih baik:  

Pasal 5 

(1) Permohonan berisi lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

4 ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

(10) Hindarkan penggunaan kata atau frase yang artinya kurang menentu atau konteksnya 

dalam kalimat kurang jelas.  

Contoh :  

Istilah minuman keras mempunyai makna yang kurang jelas dibandingkan dengan 

istilah minuman beralkohol.  



(11) Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Perandang-undangan, gunakan kaidah tata 

bahasa Indonesia yang baku.  

Contoh kalimat yang tidak baku:  

a. Rumah itu pintunya putih. 

b. Pintu rumah ita warnanya putih. 

c. lzin usaha perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 dapat dicabut.  

Contoh kalimat yang baku:  

a. Rumah itu mempunyai pintu (yang berwarna) putih. 

b. Pintu ramah itu (berwarna) putih. Warna pintu rumah itu putih. 

c. Perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 dapat dicabut izin usahanya.  

 

(12) Untuk memberikan perluasan pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum 

tanpa membuat definisi baru, gunakan kata meliputi.  

Contoh:  

Pejabat negara meliputi direksi badan usaha milik negara dan direksi badan 

usaha milik daerah. 

(13) Untuk mempersempit pengertian kata istilah isilah yang sudah diketahui umum tanpa 

membuat definisi baru, gunakan kata tidak meliputi.  

Contoh  

Anak buah kapal tidak meliputi koki magang. 

(14) Hindari pemberian arti kepada kata atau frase yang maknanya terlalu menyimpang dari 

makna yang biasa digunakan dalam penggunaan bahasa sehari-hari.  

Contoh :  

Pertanian meliput pula perkebunan, peternakan, dan perikanan. 

Rumusan yang baik:  

Pertanian meliputi perkebunan, peternakan, dan perikanan 

 

(15) Di dalam Peraturan Perundang-undangan yang sama hindari penggunaan:  

1) Beberapa isfilah yang berbeda untuk menyatakan satu.  

ContoJ: 

Istilah gaji, upah, atau pendapatan dapat menyatakan pengertian penghasilan. 

Jika untuk menyatakan penghasilan, dalam suatu pasal telah digunakan kata gaji 



maka dalam pasal-pasal selanjutnya jangan menggunakan kata upah atau 

pendapatan untuk menyatakan pengertian penghasilan. 

2) Satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.  

Contoh: 

Istilah penangkapan tidak digunakan untuk meliputi pengertian penahanan atau 

pengamanan karena pengertian penahanan tidak sama dengan pengertian 

pengamanan.  

 

(16) Jika membuat pengacuan ke pasal atau ayat lain, sedapat mungkin dihindari 

penggunaan frase tanpa mengurangi, dengan tidak mengurangi, atau tanpa 

menyimpang dari; 

(17) Jika kata atau frase tertentu digunakan berulang-ulang, maka untuk menyederhanakan 

rumusan dalam peraturan perundang-undangan, kata atau frase sebaiknya 

didefinisikan dalam pasal yang memuat arti kata, istilah, pengertian, atau digunakan 

singkatan atau akronim. 

Contoh:  

 Menteri adalah Menteri Keuangan  

 Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya 

disebut Komisi Pemeriksa adalah…  

 Tentara Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI 

adalah…  

 Asuransi Kesehatan yang selanjutnya disingkat ASKES.  

 

(18) Jika dalam peraturan pelaksanaan dipandang perlu mencantumkan kembali definisi atau 

batasan pengertian yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan yang 

dilaksanakan, rumusan definisi atau batasan pengertian tersebut hendaknya tidak 

berbeda dengan rumusan definisi atau batasan pengertian yang terdapat dalam 

Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut; 

(19) Untuk menghindari perubahan nama suatu departemen, penyebutan menteri sebaiknya 

menggunakan penyebutan yang didasarkan pada tugas dan tanggung jawab di bidang 

yang bersangkutan.  

Contoh: 

Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang…(misalnya, 

bidang ketenagakerjaan) 

 

(20) Penyerapan kata atau frase bahasa asing yang banyak dipakai dan telah disesuaikan 

ejaanya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat digunakan, jika kata atau frase 

tersebut:  

 Mempunyai konotasi yang cocok. 



 Lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia.l 

 Mempunyai corak internasional. 

 Lebih mempermudah tercapainya kesepakatan. 

 Lebih mudah dipahami daripada terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.  

Contoh:  

a. Devaluasi (penurunan nilai uang)  

b. Devisa (alat pembayaran luar negeri)  

 

(21) Hindari pemberian arti kepada kata atau frase yang maknanya terlalu Penggunaan kata 

atau frase bahasa asing hendaknya hanya digunakan di dalam penjelasan peraturan 

perundang-undangan. Kata atau frase bahasa asing itu didahului oleh padanannya 

dalam Bahasa Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan di antara tanda baca kurung. 

Contoh:  

a. Penghinaan terhadap peradilan (contempt of court)  

b. Penggabungan (merger)  

 

f. Pilihan Kata atau Istilah 

(1) Untuk menyatakan pengertian maksimum dan minimum dalam menentukan ancaman 

pidana atau batasan waktu yang digunakan kata paling. 

Contoh:  

... dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun, atau pidana penjara 

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus 

ribu rupiah) dan paling banyak Rp 1 .000.000.000,00 (satu milyar rupiah).  

(2) Untuk menyatakan maksimum dan minimum bagi satuan:  

a. waktu, gunakan frase paling singkat atau paling lama;  

b. jumlah uang, gunakan frase paling sedikit atau paling banyak;  

c. jumlah non-uang, gunakan frase paling rendah dan paling tinggi 

(3) Untuk menyatakan makna tidak termasuk, gunakan kata kecuali. Kata kecuali 

ditempatkan di awal kalimat, jika yang dikecualikan adalah seluruh kalimat. 

Contoh :  

Kecuali A dan B, setiap orang wajib memberikan kesaksian di depan sidang pengadilan. 

(4) Kata kecuali ditempatkan langsung di belakang suatu kata, jika yang akan dibatasi hanya 

kata yang bersangkutan.  

Contoh:  

Yang dimaksud dergan anak buah kapal adalah mualim, juru mudi, pelaut, dan koki, 

kecuali koki magang.  

 



(5) Untuk menyatakan makna termasuk, gunakan kata selain.  

Contoh:  

Selain wajib memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 7, pemohon wajib 

membayar biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.  

 

(6) Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata jika, apabila, 

atau frase dalam hal:  

a. Kata jika digunakan untuk menyatakan suatu hubungan kausal (pola karena-

maka).  

Contoh :  

Jika suatu perusahaan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6, izin perusahaan tersebut dapat dicabut.  

b. Kata apabila digunakan untak menyatakan hublingan kausal yang mengandung 

waktu.  

Contoh:  

Apabila anggota Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti dalam masa 

jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), 

yang bersangkutan digantikan oleh anggota pengganti sampai habis masa 

jabatannya.  

c. Frase dalam hal digunakan untuk menyatakan suatu kemungkinan, keadaan atau 

kondisi yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi (pola kemungkinan-

maka).  

Contoh:  

Dalam hal Ketua tidak dapat hadir, sidang dipimpin oleh Wakil Ketua.  

(7) Frase pada saat digunakan untuk menyatakan suata keadaan yang pasti akan terjadi di 

masa depan.  

Contoh :  

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku.  

(8) Untuk menyatakan sifat kumulafif, digunakan kata dan.  

Contoh : 

A dan B dapat menjadi ... 

(9) Untuk menyatakan sifat alternatif, digunakan kata atau.  

Contoh: 

A atau B wajib memberikan... 

(10) Untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus altematif, gunakan frase dan/atau.  



Contoh: 

A dan/atau B dapat memperoleh...  

(11) Untuk menyatakan adanya suatu hak, gunakan kata berhak. 

Contoh: 

Setiap orang berhak mengemukakan pendapat di muka umum.  

(12) Untuk menyatakan pemberian kewenangan kepada seseorang atau lembaga gunakan 

kata berwenang.  

Contoh: 

Presiden berwenang menolak atau mongabulkan permohonan grasi.  

(13) Untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada 

seorang atau Iembaga, gunakan kata dapat. 

Contoh:  

Menteri dapat menolak atau mengabulkan permohonan pendaftaran paten.  

(14) Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib. 

Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan akan dijatuhi sanksi hukum 

menurut hukum yang berlaku. 

Contoh: 

Untuk membangun rumah, seseorang wajib memiliki izin mendirikan bangunan.  

(15) Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, gunakan kata 

harus. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh 

sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya memenuhi kondisi atau persyaratan 

tersebut. 

Contoh : 

Untuk memperoleh izin mendirikan bangunan, seseorang harus memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut :  

(16) Untuk menyatakan adanya larangan, gunakan kata dilarang.  

 

g. Teknik Pengacuan 

(1) Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke 

pasal atau ayat lain. Namun untuk menghindari pengulangan rumusan dapat 

digunakan teknik pengacuan.  

(2) Teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan 

Perundang-undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang-undangan yang 

lain dengan menggunakan frase sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... atau 

sebagaimana dimaksud pada ayat  

Contoh:  

a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2)... 

b. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 ) berlaku pula.... 



 

(3) Pengacuan dua atau lebih terhadap pasal atau ayat yang berurutan tidak perlu 

menyebutkan pasal demi pasal atau ayat demi ayat yang diacu tetapi cukup dengan 

menggunakan frase sampai dengan.  

Contoh :  

a. ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12.  

b. .... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (4).  

 

(4) Pengacuan dua atau lebih terhadap pasal atau ayat yang berurutan, tetapi ada ayat 

dalam salah satu pasal yang dikecualikan, pasal atau ayat yang tidak ikut diacu 

dinyatakan dengan kata kecuali.  

Contoh:  

a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 berlaku 

juga bagi calon hakim, kecuali Pasal 7 ayat (1).  

b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) berlaku 

juga bagi tahanan kecuali ayat (4) huruf a.  

 

(5) Kata Pasal ini tidak perlu digunakan jika ayat yang diacu merupakan salah satu ayat 

dalam pasal yang bersangkutan.  

Contoh: 

 

 

Pasal 8 

a. …  

b. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku untuk 60 (enam 

puluh) hari.  

(6) Jika ada dua atau lebih pengacuan, urutan dari pengacuan dimulai dari ayat dalam 

pasal yang bersangkutan (Jika ada), kemudian diikuti dengan pasal atau ayat yang 

angkanya lebih kecil.  

Contoh : 

Pasal 15 

1. …  

2. …  

3. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 12, 

dan Pasal 13 ayat (3) diajukan kepada Menteri Pertambangan.  

(7) Pengacuan sedapat mungkin dilakuan dengan mencantumkan pula secara singkat 

materi pokok yang diacu.  



Contoh:  

Izin penambangan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan 

oleh…  

(8) Pengacuan hanya dapat dilakukan ke Peraturan Perundang-undangan yang 

tingkatannya sama atau lebih tinggi.  

(9) Hindari pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat yang 

bersangkutan.  

Contoh:  

Pasal Permohonan izin pengelolaan hutan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

17 dibuat dalam rangkap 5 (lima). 

(10) Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat 

yang diacu dan dihindarkan pengguna frase pasal yang terdahulu atau pasal tersebut 

di atas; 

(11) Pengacuan untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang tidak disebutkan secara rinci, menggunakan frase sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan;  

(12) Untuk menyatakan bahwa (berbagai) peraturan pelaksanaan dari suatu Peraturan 

Perundang-undangan masih diberlakukan atau dinyatakan berlaku selama belum 

diadakan penggantian dengan Peraturan Perundang-undangan yang baru, gunakan 

frase berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam (Jenis peraturan 

yang bersangkutan); 

(13) Jika Peraturan Perundang-undangan yang dinyatakan masih tetap berlaku hanya 

sebagian dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, gunakan frase tetap 

berlaku, kecuali; 

Contoh:  

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor…Tahun… 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun…Nomor…,Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor…) tetap berlaku kecuali Pasal 5 sampai dengan Pasal 10. 

 


