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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bangsa dan negara Indonesia adalah terdiri atas berbagai 

macam unsur yang membentuknya yaitu suku bangsa, 

kepulauan, kebudayaan, golongan, serta agama yang secara 

keseluruhan merupakan suatu kesatuan. Oleh karena itu 

negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila 

sebagai suatu negara kesatuan sebagaimana termuat dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI) yang Berkedaulatan Rakyat (Kaelan, 

2014:143). 

Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas 

kerokhanian yang berkedudukan sebagai falsafah negara 

(Fhilosofische Grondslag). Konsekuensinya adalah Pancasila 

sebagai sumber nilai dan sumber tertib hukum di Indonesia. 

Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai 

landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, 

sehingga manifestasi nilai-nilai Pancasila tersebut termuat 

dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Negara 

Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas 

hukum, dalam arti negara dilaksanakan berdasarkan suatu 

konstitusi atau UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan 

perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis (Kaelan, 

2014:180).  

Kedudukan Pancasila disamping sebagai Fhilosofische 

Grondslag juga dapat dipandang sebagai cita hukum 

(rechtsidee) yang dalam konteks negara Indonesia cita hukum 

Pancasila tersebut dijiwai dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 



3 

 

1945. Jika mencermati Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, 

masing-masing alenia mengandung pula cita-cita luhur dan 

filosofis yang harus menjiwai keseluruhan sistem berpikir 

materi Undang-Undang Dasar (Jimly Asshiddiqie, 2006:295-

300). 

Konstitusi atau Undang-Undang Dasar mengandung arti 

sebagai kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan 

kekuasaan kepada penguasa dalam bentuk dokumen yang 

memuat pembagian tugas dan wewenangnya dari sistem politik 

yang diterapkan, serta memuat deskripsi tentang perlindungan 

hak asasi manusia warga negara. Tujuan konstitusi itu sendiri 

adalah pembatasan kekuasaan pemerintah dan memberikan 

jaminan terhadap hak-hak warga negara (A.Ubaedillah, 

2008:65). 

Eksistensi negara Indonesia ditunjukkan dengan 

berlakunya UUD NRI Tahun 1945 sebagai aturan dasar 

bernegara, sehingga Indonesia menjadi negara yang 

berkonstitusi. Sehingga, negara Indonesia dalam menjalankan 

pemerintahan negara berpedoman pada UUD NRI Tahun 1945. 

Cakupan penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan 

konstitusi menjangkau hingga penyelenggaraan pemerintahan 

di daerah atau yang selanjutnya disebut pemerintah daerah. 

Konstitusi telah mengatur mengenai pemerintahan 

daerah yang dimuat dalam ketentuan Pasal 18, dimana dalam 

Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah disebutkan bahwa 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah 

provinsi dan daerah daerah provinsi itu dibagi atas 

kabupaten/kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota 

itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan 

undang-undang. Pemerintahan daerah dikembangkan 

berdasarkan asas otonomi (desentralisasi) dan tugas 
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pembantuan (Jimly Asshiddiqie, 2011:220). Ketentuan Pasal 18 

ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tersebut menunjukkan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dijalankan 

dan dikembangkan dalam 2 (dua) nilai dasar yaitu nilai unitaris 

dan nilai desentralisasi teritorial (Hari Sabarno, 2008:3). 

Pengaturan pemerintahan daerah di dalam konstitusi 

menjadi momentum bagi terselenggaranya otonomi daerah. 

Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa 

pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut 

asas otonomi dan tugas pembantuan. Tujuan dari otonomi 

daerah itu sendiri adalah untuk meningkatkan pelayanan dan 

kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan 

kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, serta 

pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah 

dan antar-daerah (A.Ubaedillah, 2008:156). 

Mengacu pada konstitusi Pasal 18 ayat (5) yang 

menyatakan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi 

seluas-luasnya. Dengan demikian, maka pemerintah daerah di 

Indonesia memiliki otoritas untuk menjalankan otonomi luas di 

daerahnya. Otonomi luas merupakan pilihan yang sangat 

sangat strategis dalam rangka memelihara nation state (negara 

bangsa) (Ni’Matul Huda, 2012:95). 

Dengan adanya kewenangan luas yang dimiliki oleh 

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kebijakan Otonomi 

Daerah, maka Pemerintah Daerah mempunyai legitimasi yang 

cukup kuat untuk mengatur berbagai tindakan yang akan 

diambil dalam melaksanakan berbagai rencana pembangunan 

di daerahnya yang meliputi berbagai macam sektor. Oleh 

karena itu, Pemerintah Daerah perlu memiliki sebuah patokan 

pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah sebagai bahan 
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acuan pelaksanaannya di Lapangan, dimana dalam 

pelaksanaanya, suatu kebijakan tidak boleh bertentangan 

dengan apa yang telah disusun dalam Rencana Strategis 

(Sakinah Nadir, 2013:89).  

Konsepsi yang dibangun di dalam pembagian daerah dan 

pemerintahan daerah di Indonesia sebagaimana diatur di dalam 

konstitusi dalam kerangka eenheidsstaat atau unitary state 

bahwa pembagian daerah Indonesia terbagi atas daerah besar 

dan daerah kecil dimana sistem permusyawaratan sangat 

dipertahankan dan tetap menjadi dasar utama penyelenggaraan 

sistem pemerintahan negara dan mempertahankan hak-hak 

asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa (HAW, 

Widjaja, 2004:2). 

Unsur paling dasar dalam pemerintahan daerah di 

Indonesia dalam kerangka unitary state adalah desa sekaligus 

pemerintahan desa yang menjadi bagian yang terintegrasi. 

Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat 

Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya 

kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan di 

tingkat paling bawah, yaitu Desa (Thomas, 2013:52). 

Ditinjau dari perspektif historis desa merupakan cikal 

bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di 

Indonesia jauh sebelum negara Indonesia terbentuk. Struktur 

sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah 

menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat 

penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, 

adat istiadat, dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. 

Sehingga desa menjadi wujud paling konktrit atas suatu 

bangsa (HAW.Widjaja, 2004:4). 

Mengenai kedudukan Desa (atau nama lainnya) 

ditautkan dengan pengakuan dan penghormatan Pasal 18B 
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ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 kesatuankesatuan masyarakat 

hukum adat serta hakhak tradisonalnya sepanjang masih 

hidup dansesuai dengan perkembangan masyarakat dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur 

dengan UndangUndang. Landasan ini memisahkan antara 

satuan pemerintahan daerah yang diberi otonomi dengan 

kesatuan masyarakat hukum. Urusan yang dikelola oleh 

satuan pemerintahan daerah menunjukkan pemencaran 

kekuasaan, sementara, sepanjang masih ada, urusan yang 

dikelola oleh Desa merupakan pengakuan. Tentunya tetap 

dimungkinkan terdapat tugas pembantuan yang diberikan oleh 

Kabupaten, Provinsi, maupun Pemerintah Pusat (Inna 

Junaenah, 2014). 

Proses pengembangan wilayah serta masyarakat melalui 

pembangunan yang dilakukan oleh daerah umumnya, selalu 

berada dalam satu garis kebijakan yang telah ditetapkan 

Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh 

kegiatan Pembangunan di wilayah daerah selalu berada dalam 

satu sistem koordinasi yang berada di tangan Pemerintah 

Daerah. Proses pelaksanaan Kebijakan Otonomi Desa pun tidak 

luput dari kenyataan tersebut. Dari sini tampak bahwa 

Kebijakan Otonomi Desa tidaklah berarti Desa dapat 

berkehendak secara bebas sesuai dengan aspirasi 

masyarakatnya, karena segala kehendak tetap dibatasi oleh 

kepentingan besar dari Pemerintah Daerah (Sakinah Nadir, 

2013:90). 

Otonomi Desa adalah sistem pemerintahan desa dimana 

desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat berdasrkan asal-usul dan adat istiadat 

setempat berdasarkan asal usul pemerintahan nasional dan 
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berada di daerah kabupaten. Makna Otonomi Desa bagi 

masyarakat desa adalah keterlibatan dan kebebasan dalam 

mengurus dan mengembangkan desanya sesuai dengan adat 

istiadat, budaya, norma dan nilai serta potensi desa setempat 

(Sakiah Nadir, 2013:91). 

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (UU Desa) semakin memperkuat penyelenggaraan 

pemerintahan desa berdasarkan otonomi desa. Pemerintahan 

desa diartikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa 

dijalankan oleh pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa 

(atau nama lain) dengan dibantu oleh perangkat desa sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan desa. 

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan 

Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan 

kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa 

(Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945). Peran Kepala Desa, 

dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya adalah 

sebagai perencana pembangunan, pengawas pembangunan, 

dan pelopor pembangunan. Peran Kepala Desa sangat penting 

dalam mengadakan pendekatan dan menumbuhkan serta 

mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat untuk 

dapat merealisasikan pelaksanaan pembangunan yang telah 

direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

Hal ini berarti bahwa Kepala Desa sebagai pemimpin di Desa 

adalah penyelenggara dan penanggung jawab di dalam bidang 

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, juga Kepala 

Desa bertanggung jawab dalam menumbuhkan dan 

mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat. Kepala 

Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintah desa 
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berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD). Jadi, Kepala Desa sebagai 

kepala pemerintahan bertanggung jawab atas terselenggaranya 

pemerintahan desa karena kepala desa yang memegang peran 

yaitu sebagai wakil rakyat yang terpilih dan dipilih secara 

langsung oleh masyarakat desa. Kepala Desa harus memiliki 

kemampuan, bakat, kecakapan, dan sifat kepemimpinan, 

disamping menjalankan kegiatan-kegiatan, koordinasi, fungsi, 

peran dan tanggung jawab (Wayan Mahayana, 2013:402). 

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa, secara yuridis Desa terintegrasi di dalam 

pemerintahan daerah yaitu diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, 

dalam perkembangannya Desa telah disadari memiliki peran 

dan potensi yang besar. Kekhasan dan local value yang kuat 

menjadi modal bagi Desa untuk mengurus pemerintahan desa 

secara otonom, dengan maksud agar segala potensi, kekayaan, 

keunggulan yang dimiliki oleh setiap Desa dapat dimanfaatkan 

serta dikelola dengan baik untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran masyarakat. Atas dasar hal tersebut maka Desa 

diatur tersendiri pada tataran undang-undang. 

Kabupaten Sragen terbagi dalam 20 kecamatan, terdiri 

dari 208 desa/kelurahan, 2.519 dukuh dan 5.328 RT. 

Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Plupuh dan 

kecamatan Tanon masing-masing terdiri dari 16 desa. 

Sedangkan yang paling sedikit adalah Kecamatan Gesi, Tangen, 

Jenarmasing -masing dengan jumlah 7 desa (Sragen Dalam 

Angka Tahun 2013). Hingga saat ini penyelenggaraan 

pemerintahan desa di Kabupaten Sragen masih berlandaskan 

ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 32 
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Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan-

peraturan pelaksananya. 

Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan 

tidak serta merta dapat dijalankan tanpa adanya peraturan 

teknis sebagai tindak lanjut dari peraturan yang berada pada 

tingkatan yang lebih tinggi. Maka, di Kabupaten Sragen perlu 

dibuat Peraturan Daerah tentang Kepala Desa sebagai aturan 

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.  

 

B. Identifikasi Masalah  

1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan 

berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana 

permasalahan tersebut dapat diatasi ? 

2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar 

pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan 

pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut ? 

3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, 

sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan 

Daerah ? 

4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup 

pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan ? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan 

berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara 

mengatasi permasalahan tersebut. 
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2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai 

alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai 

dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam 

kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. 

3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, 

sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan 

Daerah. 

4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup 

pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam 

Rancangan Peraturan Daerah. Sementara itu, kegunaan 

penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau 

referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan 

Peraturan Daerah. 

 

D. Metode 

1. Metode Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif 

dimaksudkan bahwa untuk melihat permasalahan terkait 

Kepala Desa sebagai pemerintah desa di Kabupaten Sragen 

digunakan pendekatan normatif yaitu pengkajian studi 

dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan 

berbagai kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan 

pokok permasalahan yaitu yang berhubungan dengan 

penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa 

sebagai pemerintah desa di Kabupaten Sragen dan laporan 

hasil dari berbagai pertemuan. Di samping juga dilakukan 

Focus Group Discussion (FGD) dan konsultasi publik (public 

hearing). 

2. Jenis dan Sumber Data 
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Penelitian ini adalah penelitian normatif, maka data 

yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data 

sekunder yang meliputi: bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder. Bahan hukum primer  merupakan bahan 

hukum yang bersifat autoritif yang artinya mempunyai 

otoritas yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer terdiri 

dari peraturan perundang-undangan, dan catatan resmi 

atau risalah-risalah dalam pembuatan peraturan 

perundang-undangan tersebut. Sedangkan bahan hukum 

sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang 

bukan merupakan dokumentasi resmi. Publikasi tentang 

hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, 

dan jurnal-jurnal hukum (Peter Mahmud Marzuki, 

2005:141). Dalam hal ini bahan hukum tersebut tentunya 

yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan 

desa oleh Kepala Desa sebagai pemerintah desa di 

Kabupaten Sragen. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Perolehan data dalam penelitian ini digunakan teknik 

pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen atau 

bahan pustaka, baik dari media cetak maupun elektronik 

(internet) bahan hukum yang dikumpulkan berkaitan erat 

dengan masalah. Kegiatan ini dilakukan dengan cara 

mengunjungi membaca, mengkaji dan mempelajari bahan 

hukum dan pustaka yang mempunyai kaitan erat dengan 

pokok permasalahan. 

4. Metode Analisis Data 

Teknik Analisis data dilakukan secara induktif, semua 

data yang ada ditafsirkan dan dijabarkan dengan 

mendasarkan pada teori-teori yang berlaku. 
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BAB II 

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 

 

A. Kajian Teoretis 

a. Kajian teori tentang Peraturan Perundang-Undangan 

Menurut A. Hamid S. Attamimi sebagaimana dikutip 

Ni’Matul Huda dan R. Nazriyah peraturan perundang-

undangan berasal dari istilah wettelijke regels atau wettelijk 

regeling (Ni’Matul Huda dan R. Nazriyah, 2011:3). Peraturan 

perundang-undangan juga merujuk pada istilah dasarnya 

yaitu “undang-undang” yang artinya jenis atau bentuk 

peraturan yang dibuat oleh negara. Dalam literature Belanda 

disebut istilah “wet” yang mempunyai 2 (dua) macam arti 

yaitu wet in formele zin dan wet in materriele zin yaitu 

pengertian undang-undang yang didasarkan kepada bentuk 

dan cara terbentuknya serta pengertian undang-undang 

yang didasarkan pada isi atau substansinya (Amiroeddin 

Syarief, 1997:4-6). 

Pengertian peraturan perundang-undangan menurut 

Bagir Manan dalam Ni’Matul Huda dan R. Nazriyah adalah 

(Ni’Matul Huda dan R. Nazriyah, 2011:11) : 

1. Setiap keputusan tertulis dikeluarkan pejabat atau 

lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan 

tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum. 

2. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi 

ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, 

status, atau suatu tatanan. 

3. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum-

abstrak atau abstrak-umum, artinya tidak mengatur atau 

tidak ditujukan pada obyek, peristiwa atau gejala konkrit 

tertentu. 
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Dari ketiga pengertian yang dikemukakan diatas maka dapat 

dilihat bahwa pengertian peraturan perundang-undangan 

memuat unsur antara lain: 1) merupakan suatu keputusan 

yang tertulis, 2) dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat 

yang berwenang, dan 3) mengikat umum (Maria Farida 

Indrati S, 2011:12). 

Jimly Asshiddiqie dalam Yuliandri juga memberikan 

padangan terhadap pengertian peraturan perundang-

undangan yang diartikan sebagai keseluruhan susunan 

hierarkis peraturan perundang-undangan yang berbentuk 

undang-undang ke bawah yaitu semua produk hukum yang 

melibatkan peranan lembaga perwakilan rakyat bersama-

sama dengan pemerintah ataupun yang melibatkan peran 

pemerintah karena kedudukan politiknya dalam 

melaksanakan produk legislatif yang ditetapkan oleh 

lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan 

pemerintah menurut tingkatannya masing-masing 

(Yuliandri, 2009:39). 

Pengertian peraturan perundang-undangan yang 

dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie memuat adanya 

susunan hierarkis yang terbangun dalam peraturan 

perundang-undangan. Dalam praktik di Indonesia hierarki 

peraturan perundang-undangan telah ditetapkan dalam 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 7 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-

undangan terdiri atas: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 
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b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang; 

d. Peraturan Pemerintah; 

e. Peraturan Presiden; 

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan 

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

Kemudian Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

menyebutkan: 

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain 

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

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, 
Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, 

Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, 
lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk 

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

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

Hierarki peraturan perundang-undangan pada 

dasarnya bertitik tolak dari Stufentheorie yang 

dikemukakan oleh Hans Kelsen. Jenjang norma hukum 

(stufentheorie) dikonsepsikan dari pendapat Hans Kelsen 

bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan 

berlapis-lapis, artinya norma yang lebih rendah 

bersumber dari norma yang lebih tinggi, hingga pada 

akhirnya norma-norma tersebut bersumber pada norma 

yang paling dasar (grundnorm) (Maria Farida Indrati S, 

2011:41). 

Teori jenjang norma hukum (stufentheorie) 

kemudian dikembangkan oleh Hans Nawiasky dengan 
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teorinya yang disebut Die Theorie vom Stufentordnung der 

Rechtsnormen. Teori tersebut membagi norma hukum ke 

dalam 4 (empat) kelompok sebagai berikut (Maria Farida 

Indrati S, 2011:45) : 

• Kelompok I : Staatsfundamentalnorm (Norma 

Fundamental Negara). 

• Kelompok II : Staatsgrundgesetz (Aturan Dasar 

Negara). 

• Kelompok III : Formell Gezets (Undang-Undang 

formal). 

• Kelompok IV : Verordnung & Autonome Satzung 

(Aturan pelaksana dan aturan otonom). 

Peraturan perundang-undangan yang tersusun ke 

dalam hierarki norma memiliki korelasi yang relevan 

dengan prinsip negara hukum. Sebab di dalam prinsip 

negara hukum setiap peraturan perundang-undangan 

harus berdasarkan dan bersumber dengan tegas pada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang lebih 

tinggi tingkatannya (C.S.T. Kansil, 1983:13). 

Berdasarkan uraian mengenai peraturan 

perundang-undangan tersebut jika dikaitkan dengan 

Indonesia sebagai negara hukum, maka sangat relevan 

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di 

Indonesia menganut konsep jenjang norma hukum yang 

telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan. 

 

b. Kajian teori tentang Negara Kesatuan 

Negara Kesatuan atau dapat disebut pula Negara 

Unitaris adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa 
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negara, melainkan hanya terdiri dari satu negara. Dalam 

negara kesatuan hanya terdapat 1 (satu) pemerintah yaitu 

pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan serta 

wewenang tertinggi dalam bidang pemerintahan negara, 

menetapkan kebijaksanaan pemerintahan dan 

melaksanakan pemerintahan negara baik di pusat maupun 

di daerah-daerah (Soehino, 2005:224). 

Pengertian yang sama dikemukakan oleh Abu Daud 

Busroh yang mendefinisikan negara kesatuan sebagai 

berikut (Abu Daud Busroh, 1990:64-65) : 

“Negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun 

daripada beberapa negara, seperti halnya dalam 
negara federasi, melainkan negara itu sifatnya 

tunggal, artinya hanya ada satu negara, tidak ada 
negara di dalam negara. Jadi dengan demikian, di 
dalam negara kesatuan itu juga hanya ada satu 

pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang 
mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi 

dalam segala lapangan pemerintahan. Pemerintahan 
pusat inilah yang pada tingkat terakhir dan tertinggi 
dapat memutuskan segala sesuatu dalam negara 

tersebut.” 
 

Mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) 

bentuk negara Indonesia telah diamanatkan dalam Pasal 1 

ayat (1) yang menyatakan Negara Indonesia ialah Negara 

Kesatuan, yang berbentuk Republik. Berpedoman pada 

konstitusi dan konsep negara kesatuan maka telah jelas 

bahwa negara Indonesia tidak terdiri dari beberapa negara 

bagian, namun hanya terdiri 1 (satu) negara yang dijalankan 

oleh 1 (satu) pemerintahan negara yang tersentralistik pada 

pemerintah pusat. Artinya semua organisasi pemerintahan 

mulai dari pusat sampai daerah di bawah kendali 

pemerintah pusat (Hanif Nurcholis, 2005:60). 
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Negara kesatuan dapat dibedakan dalam 2 (dua) 

bentuk yaitu 1) Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, 

dan 2) Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Dalam 

negara kesatuan dengan sistem sentralisasi segala sesuatu 

dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah 

pusat dan daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan 

segala apa yang telah diinstruksikan oleh pemerintah pusat. 

Sedangkan dalam negara kesatuan dengan sistem 

desentralisasi, kepada daerah-daerah diberikan kesempatan 

dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah 

tangganya sendiri (otonomi daerah) (Ni’Matul Huda, 

2012:28). 

Perkembangan dan pertumbuhan masyarakat yang 

semakin kompleks sangat berpengaruh pada urusan 

pemerintahan, sehingga suatu negara harus melakukan 

perubahan sistem dan pola dalam menjalankan 

pemerintahan. Secara global, negara-negara di dunia telah 

menerapkan asas dekonsentrasi dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yaitu pelimpahan 

wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah 

untuk melaksaakan urusan-urusan pemerintahan 

Pemerintah Pusat yang ada di daerah-daerah (Soehino, 

2005:225). 

Pada perkembangannya suatu negara tidak hanya 

menerapkan asas dekonsentrasi, namun juga menjalankan 

asas desentralisasi, yaitu penyerahan urusan pemerintahan 

dari Pemerintah Pusat atau Daerah Otonom tingkat atasnya 

kepada Daerah Otonom menjadi urusan rumah tangganya. 

Pelaksanaan asas desentralisasi inilah yang melahirkan 

daerah-daerah otonom (Soehino, 2005:225). 
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Alur konsep diatas sejalan dengan konsep negara 

kesatuan yang dianut negara Indonesia. Konfigurasi 

pemerintahan di Indonesia dalam konteks negara kesatuan 

adalah terbaginya negara Indonesia menjadi daerah provinsi 

dan daerah provinsi terbagi menjadi daerah kabupaten/kota 

dimana masing-masing daerah dijalankan oleh pemerintah 

daerah yang melaksanakan pemerintahan berdasarkan asas 

dekonsentrasi, desentrasilasi, dan tugas pembantuan (Pasal 

18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945). Akan tetapi, pada intinya 

pemerintahan negara Indonesia bertitik tolak dari 

Pemerintah Pusat kemudian terdapat distribusi wewenang 

kepada Pemerintah Daerah.  

 

c. Kajian teori tentang Negara Demokrasi 

Demokrasi merupakan salah satu bentuk 

pemerintahan yang berakar pada klasifikasi Aristoteles yang 

dibuat berdasarkan jumlah dan sifat pemegang kekuasaan 

negara. Demokrasi berasal dari kata “demos” dan “cratos” 

yang berarti kekuasaan yang ada pada rakyat seluruhnya 

(Janedjri M.Gaffar, 2013:14). Demos berarti rakyat dan 

cratos/cratein berarti kekuasaan/berkuasa (Miriam 

Budiardjo, 1999:50). Demokrasi dipraktikkan berbeda-beda 

di setiap negara, berakar dari hal tersebut Moh. Mahfud MD 

menyatakan bahwa demokrasi sebagai dasar hidup 

bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir 

rakyat memberikan keputusan dalam masalah-masalah 

pokok kehidupannya, termasuk dalam menilai 

kebijaksanaan negara, karena kebijaksanaan tersebut 

menentukan kehidupan rakyat (Moh. Mahfud MD, 1999:7-

8). 
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Dinamika demokrasi di berbagai negara mampu 

membawa konsep demokrasi modern yang merupakan hasil 

dari pengembangan-pengembangan demokrasi oleh negara-

negara. Tipe-tipe negara demokrasi antara lain (Soehino, 

2005:243): 

1. Demokrasi atau pemerintahan perwakilan rakyat yang 

presentatif, dengan sistem pemisahan kekuasaan negara 

secara tegas, atau sistem presidensiil. 

2. Demokrasi atau pemerintahan perwakilan rakyat yang 

representative, dengan sistem pemisahan kekuasaan, 

tetapi di antara badan-badan yang diserahi kekuasaan 

itu, terutama antara badan legislative dengan badan 

eksekutif, ada hubungan yang bersifat timbal balik, dapat 

saling mempengaruhi, atau sistem parlementer. 

3. Demokrasi atau pemerintahan perwakilan rakyat yang 

representative, dengan sistem pemisahan kekuasaan, dan 

dengan kontrol secara langsung dari rakyat, yang disebut 

sistem referendum, atau sistem badan pekerja. 

Demokrasi lebih luas dapat diartikan sebagai 

pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi 

berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh 

mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih di bawah 

sistem pemilihan bebas (Galang Asmara, 2012:44). Menurut 

pandangan pakar demokrasi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu 

demokrasi dalam arti formal dan demokrasi dalam arti 

materiil. Demokrasi dalam arti yang pertama dimaknai dari 

pergeseran demokrasi langsung yang diterapkan dalam city 

state di Yunani Kuno menjadi demokrasi perwakilan yang 

menempatkan wakil-wakil rakyat pada suatu lembaga 

perwakilan. Sedangkan demokrasi dalam arti yang kedua 

adalah demokrasi yang didasarkan pada falsafah atau 
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ideologi yang dianut oleh suatu bangsa atau negara (Sri 

Soemantri, 1992:10).  

Demokrasi mencangkup prinsip pembuatan 

keputusan oleh rakyat dan adanya kontrol kekuasaan oleh 

rakyat. Oleh karena itu, demokrasi adalah menyangkut 

masalah ukuran sejauhmana prinsip-prinsip kendali rakyat 

dan kesetaraan politis diwujudkan, seberapa besar 

partisipasi rakyat dalam pengambilan/pembuatan 

keputusan kolektif. Prinsip negara demokrasi antara lain 

(Galang Asmara, 2012:47): 

1) Pengambilan keputusan didasarkan pada kehendak 

rakyat. Konsekuensinya adalah harus adanya lembaga 

yang menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat. 

2) Adanya control rakyat terhadap segala tindakan yang 

dilakukan oleh penguasa di dalam menjalankan 

keputusan atau kebijaksanaan yang telah ditetapkan 

atas kehendak rakyat. Sehingga perlu adanya lembaga 

yang mengontrol pemerintah oleh rakyat. 

3) Adanya jaminan bagi rakyat untuk menyatakan 

kehendak atau pendapatnya secara bebas. 

4) Adanya partisipasi aktif dari rakyat untuk turut berperan 

serta dalam menentukan jalannya pemerintahan. 

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki 

falsafah atau ideologi yang menjiwai seluruh elemen bangsa 

yaitu Pancasila. Dengan menjunjung tinggi ideologi negara, 

Indonesia menjalankan demokrasi dengan berlandaskan 

Pancasila, sehingga Indonesia dapat dikatakan sebagai 

penganut demokrasi Pancasila. Ciri-ciri demokrasi Pancasila 

yang dianut oleh negara Indonesia antara lain (Sri 

Soemantri, 1993:61) : 
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1) Demokrasi Pancasila mendasarkan diri atas 

kemerdekaan dan persamaan serta kemajuan di bidang 

sosial ekonomi sekaligus; 

2) Demokrasi Pancasila mengandung makna bahwa 

kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang dalam 

kurun waktu antara Pemilihan Umum yang satu dengan 

yang lain dilakukan sepenuhnya oleh Majelis 

Permusyawaratan Rakyat. 

 

d. Kajian teori tentang Pemerintahan Daerah 

Menilik sejarah pemerintahan daerah di Indonesia, 

bahwa konsep pemerintahan daerah yang dibangun oleh 

founding father bangsa Indonesia telah mengemuka di dalam 

sidang BPUPK dan pada akhirnya lahir kesepakatan bahwa 

bentuk negara yang dipilih yaitu negara kesatuan dengan 

sistem desentralisasi (Sri Soemantri, 2014:3). Desentralisasi 

telah diimplementasikan di berbagai negara berkembang 

termasuk di Indonesia. Sebagai konsep, desentralisasi 

tumbuh dan berkembang seiring dengan tuntutan dan 

kebutuhan negara demokrasi (Ni’Matul Huda, 2012:59-60). 

Pemerintahan daerah (local government) sebagai 

konsekuensi desentralisasi (M.R.Khairul Muluk, 2007:1). 

Pemerintahan daerah adalah pemerintahan yang 

diselenggarakan oleh badan-badan daerah yang dipilih 

secara bebas dengan tetap mengakui supremasi 

pemerintahan nasional (Hanif Nurcholis, 2005:20). Pasal 1 

angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah memberikan pengertian bahwa  

emerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan 

perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas 
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pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Local government merupakan sebuah konsep yang 

dapat mengandung 3 (tiga) arti. Pertama, berarti 

pemerintahan lokal yang sering kali dipertukarkan dengan 

local authority yang mengacu pada organ yakni council dan 

mayor dimana rekrutmen pejabatnya didasarkan pada 

pemilihan. Kedua, mengacu pada pemerintahan lokal yang 

dilakukan oleh pemerintah lokal. Ketiga, bermakna daerah 

otonom yang secara simultan merupakan kelahiran status 

otonomi berdasarkan atas aspirasi dan kondisi objektif dari 

masyarakat yang berada di wilayah tertentu sebagai bagian 

dari bangsa dan wilayah nasional (M.R.Khairul Muluk, 

2007:10).  

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia di 

dasarkan pada prinsip sebagai berikut (Deddy Supriady dan 

Danang Solihin, 2002:6) : 

1. Pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi, 

dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. 

2. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan 

bulat yang dilaksanakan di daerah Kabupaten/Kota. 

3. Asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di 

Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Desa. 

Pemerintah lokal meliputi semua alat-alat 

perlengkapan Negara yang bukan berfungsi sebagai alat 

pemerintah pusat. Wewenang pemerintah lokal hanya 

meliputi sebagian saja dari wilayah negara (Joeniarto, 

1992:8). Pemerintahan daerah memuat unsur-unsur sebagai 

berikut (Hanif Nurcholis, 2005:20): 
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1. Pemerintahan daerah adalah sub divisi politik dari 

kedaulatan bangsa atau negara. 

2. Pemerintahan daerah diatur oleh hukum. 

3. Pemerintahan daerah mempunyai badan pemerintahan 

yang dipilih oleh penduduk setempat. 

4. Pemerintahan daerah menyelenggarakan kegiatan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

5. Pemerintahan daerah memberikan pelayanan dalam 

wilayah jurisdiksinya. 

Penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dapat 

terlepas dari otonomi daerah yang senantiasa melekat pada 

pemerintahan daerah itu sendiri, sehingga terbentuk 

pemerintahan daerah otonom (self local-government) yang 

memiliki arti pemerintahan daerah yang badan 

pemerintahannya dipilih oleh penduduk setempat dan 

memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus 

urusannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-

undangan dan tetap mengakui supremasi dan kedaulatan 

nasional (Hanif Nurcholis, 2005:20). 

Ditinjau dari perspektif konstitusional mengenai 

pemerintahan daerah terdapat 5 (lima) hal yang harus 

diperhatikan tentang pemerintahan daerah (Hanif Nurcholis, 

2005:52) : 

1. Dalam Negara Indonesia tidak terdapat negara bagian 

atau dalam istilah penjelasan tidak memiliki daerah yang 

bersifat staat juga. Artinya negara Indonesia sebagai 

negara kesatuan tidak memiliki negara bagian di 

dalamnya. 

2. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan 

daerah provinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih 

kecil. 
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3. Daerah-daerah provinsi maupun daerah yang lebih kecil 

ada yang bersifat otonom adapula yang bersifat daerah 

administratif belaka. 

4. Pemerintah daerah baik provinsi maupun daerah yang 

lebih kecil harus berdasarkan aturan yang ditetapkan 

dengan undang-undang. 

5. Pemerintah daerah harus memperhatikan bekas-bekas 

daerah swapraja dan kesatuan hukum masyarakat 

pribumi. Daerah-daerah swapraja dan kesatuan 

masyarakat hukum pribumi yang memiliki susunan asli 

harus diperhatikan untuk dijadikan pemerintah daerah 

yang bersifat istimewa setelah dilakukan pembaruan 

yaitu dengan mengadopsi sistem demokrasi dalam sistem 

pemerintahannya. 

 

e. Kajian teori tentang Pemerintahan Desa 

Terwujudnya pemerintahan dasa di Indonesia tidak 

terlepas dari aspek historis-yuridis. Desa merupakan 

warisan dari undang-undang lama yang pernah ada untuk 

mengatur desa, yaitu IGO (Inlandsche Gemeente Ordonantie) 

yang berlaku di Jawa dan Madura (HAW. Widjaja, 2004:7). 

Sedangkan di luar Jawa dan Madura berlaku IGOB 

(Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten) (HAW. 

Widjaja, 2004:10). 

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan 

subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, 

sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakatnya (HAW. Widjaja, 

2004:17). Hal ini sejalan dengan pengertian pemerintahan 

desa sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 angka 2 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 
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Desa) yang menyatakan pemerintahan Desa adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.  

Berdasarkan Pasal 23 UU Desa dikatakan bahwa 

pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa didasarkan pada 

asas-asas sebagaimana diatur di dalam Pasal 24 UU Desa 

yaitu bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa 

berdasarkan asas: 

a. kepastian hukum;  

b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;  

c. tertib kepentingan umum;  

d. keterbukaan;  

e. proporsionalitas;  

f. profesionalitas;  

g. akuntabilitas;  

h. efektivitas dan efisiensi;  

i. kearifan lokal;  

j. keberagaman; dan  

k. partisipatif.  

 

f. Kajian Teori tentang Kepala Desa 

Pemerintah desa sebagai ujung tombak pemerintah 

yang merupakan akronim dari pemerintah pusat dimana 

berafiliasi langsung dengan masyarakat diharapkan dapat 

secara efektif dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah 

sebagai pemerintah yang berada di desa guna terwujudnya 

pembangunan disegala bidang. Desa dimaknai sebagai 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 

wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan 
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mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/ atau 

dibentuk dalam sistem pemerintah nasional dan berada di 

kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 

Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan 

subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, 

sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakatnya. 

Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala 

pemerintahan di desa, yang berada langsung di bawah 

Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui 

Camat. Kepala Desa mempunyai fungsi memimpin 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 

pelayanan kemasyarakatan. Kepala Desa mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan 

dan kemasyarakatan serta tugas-tugas lain yang 

dilimpahkan kepada desa (Muryusna, 2014:101). Tugas dan 

kewajiban Kepala Desa adalah memimpin tugas 

penyelenggaraan pemerintahan desa, membina kehidupan 

masyarakat desa, membina perekonomian masyarakat desa, 

memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, 

mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, mewakili 

desa di dalam dan di luar pengadilan (Abdi M.Husnu, Heri 

Zulfan,dkk, 2003:44). 

Kepala Desa sebagai pemimpin masyarakat desa 

memegang prinsip pengayoman. Peran dan kedudukan 

Kepala Desa dalam penyelesaian sengketa yang terjadi antar 

masyarakat atau permasalahan lain yang terjadi di wilayah 

hukum atau wilayah administrasi Kepala Desa. Secara 

umum, masyarakat mempercayakan Kepala Desa sebagai 

penengah (mediator) ketika terjadi permasalahan di lingkup 
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desa. Masyarakat desa menilai bahwa prinsip pengayoman 

yang melekat pada pribadi seorang Kepala Desa dapat 

membawa ketentraman dan kedamaian di tengah 

masyarakat desa. Sehingga, Kepala Desa memiliki peran 

sangat penting dalam penyelesaian sengketa atau 

perselisihan di Desa (Soehartono, 2004:873-874). 

Pelaksanaan fungsi dan peran dari pemerintahan desa 

dalam pembangunan tidak terlepas dari figur pemimpin 

Kepala Desa. Kedudukan yang strategis dimiliki kepala desa 

sebagai unsur pemimpin dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa yang merupakan titik sentral dan 

dinamisator atau yang menimbulkan (menjadikan) jalannya 

seluruh kegiatan pertumbuhan dan penyelenggaraan 

pemerintahan desa. Kepala Desa sebagai koordinator 

pembangunan di tingkat desa (Nur Fajriana, 2014:2265). 

 

B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan 

norma. 

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan 

nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 

ditetapkan secara demokratis (Pasal 1 angka 4 UU Desa). 

Secara yuridis Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan 

bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa. 

Desa merupakan bagian dari lingkup daerah yang paling 

dasar di Indonesia. Berdasarkan konsideran menimbang UU 

Desa dijelaskan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak 

tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita 

kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara 
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Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perjalanan 

ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang 

dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan 

diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan 

demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat 

dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju 

masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa dalam 

susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang. 

Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa. Pengaturan Desa didasarkan pada asas: 

a. rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul; 

b. subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal 

dan pengambilan keputusan secara lokal untuk 

kepentingan masyarakat Desa; 

c. keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan 

terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, 

tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; 

d. kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan 

bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara 

kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa 

dalam membangun Desa; 

e. kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-

menolong untuk membangun Desa; 

f. kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa 

sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar 

masyarakat Desa; 

g. musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang 

menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui 

diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan; 
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h. demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat 

Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan 

oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan 

masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat 

manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, 

ditata, dan dijamin; 

i. kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh 

Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan 

suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya 

dengan kemampuan sendiri; 

j. partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu 

kegiatan; 

k. kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan 

peran; 

l. pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup 

dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan 

kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan 

esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat 

Desa; dan 

m. keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara 

terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam 

merencanakan dan melaksanakan program 

pembangunan Desa. 

Mencermati bahwa BPD turut berperan dalam pelaksanaan 

fungsi pemerintahan desa, maka dalam pengaturan dan 

pelaksanaan BPD harus berdasarkan asas-asas 

penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana diatur dalam 

Pasal 24 UU Desa sebagai berikut : 

a. Asas kepastian hukum.  

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan 

peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan 
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dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa. 

b. Asas tertib penyelenggara pemerintahan. 

Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan 

keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara 

Pemerintahan Desa. 

c. Asas tertib kepentingan umum. 

Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara 

yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. 

d. Asas Keterbukaan.  

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk 

memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak 

diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

e. Asas proporsionalitas.  

Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan 

kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

f. Asas profesionalitas.  

Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode 

etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

g. Asas akuntabilitas. 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. 

h. Asas efektifitas dan efisiensi. 

Efektivitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap 

kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan 

yang diinginkan masyarakat Desa. Efisiensi adalah asas 
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yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan 

harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan. 

i. Asas kearifan lokal. 

Asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan 

kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan 

kepentingan masyarakat Desa. 

j. Asas keberagaman.  

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh 

mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu. 

k. Asas partisipatif. 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan 

kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa. 

 

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, 

serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. 

Kepala desa adalah penguasa tunggal dalam 

pemerintahan desa dalam melaksanakan dan 

menyelenggarakan urusan rumah tangga desa dan di samping 

itu kepala desa menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah, 

meskipun demikian di dalam melaksanakan tugasnya kepala 

desa mempunyai batas-batas tertentu, sehingga tidak dapat 

mengikuti keinginannya sendiri (Ramlan Subakti, 2005:81). 

Keberadaan kepala desa sangatlah penting di dalam 

suatu desa untuk membangun desanya. Dalam rangka 

pelaksanaan pembangunan di desa, kepala desa memiliki 

peranan yang sangat penting karena kepala desa ini 

merupakan pemimpin penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan di desa. Dalam pelaksanaan tugasnya 

pemerintah desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari 

Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun. Kepala 

desa sebagai orang pertama mengemban tugas dan kewajiban 
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yang berat, karena ia adalah penyelenggara dan penanggung 

jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, 

kemasyarakatan dan urusan pemerintahan umum termasuk 

pembinaan ketenteraman dan ketertiban. Di samping itu, 

kepala desa juga mengemban tugas membangun mental 

masyarakat desa baik dalam bentuk menumbuhkan dan 

mengembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh asas 

usaha bersama dan kekeluargaan (Janwandri, 2013:235). 

Desa sebagai daerah yang paling mendasar yang menjadi 

bagian dari daerah Kabupaten/Kota sebelum berlakunya 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa dan 

proses penyelenggaraan pemerintahan desa diatur di dalam 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah. Di dalam yurisdiksi pengaturan Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala 

desa memegang kedudukan sebagai unsur pimpinan dalam 

organisasi pemerintahan daerah. 

Substansi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah kepala desa mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan 

kemasyarakatan. Wewenang kepala desa guna melaksanakan 

tugas tersebut antara lain: 

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan 

kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. 

b. Mengajukan rancangan peraturan desa. 

c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat 

persetujuan bersama BPD. 

d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa 

mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama 

BPD. 

e. Membina kehidupan masyarakat desa. 
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f. Membina perekonomian desa. 

g. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. 

h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat 

menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Kepala desa di dalam melaksanakan tugas dan 

mempergunakan wewenangnya sebagaimana disebutkan di 

atas terikat pada kewajiban yang harus dilaksanakan, antara 

lain : 

a.  Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, 

melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan 

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. 

d. Melaksanakan kehidupan demokrasi. 

e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih 

dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. 

f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja 

pemerintahan desa. 

g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-

undangan. 

h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang 

baik. 

i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan 

keuangan desa. 

j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa. 

k. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa. 

l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa. 
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m. Membina, mengayomi, dan melestarikan nilai-nilai sosial 

budaya dan adat istiadat. 

n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa. 

o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan 

melestarikan lingkungan hidup. 

Perkembangan permasalahan di daerah yang mengikuti 

dinamika masyarakat membawa pengaruh terhadap 

kompleksitas kebutuhan dan tuntutan masyarakat di daerah. 

Sehingga, hukum sebagai pengendali sosial dan wadah 

kebijakan pemerintah harus mampu mengakomodir seluruh 

kehendak masyarakat demi mencapai kesejahteraan. Pasca 

diberlakukannya Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 

kedudukan desa dalam ketatanegaraan Indonesia tidak lagi 

diatur dan terintegrasi di dalam rezim undang-undang tentang 

pemerintahan daerah. Keberadaan desa semakin diperkuat dan 

diakui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa. 

Ditinjau secara yuridis mengenai kepala desa 

sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa bahwa kepala desa secara esensial 

memiliki tugas yang sama yaitu menjalankan pemerintahan, 

pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan. 

Namun dalam hal wewenang dan kewajiban kepala desa sangat 

berbeda seperti diatur dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

dalam kaitannya dengan kepala desa telah menjelaskan bahwa 

kepala desa/desa adat atau yang disebut dengan nama lain 
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merupakan kepala pemerintahan desa/desa adat yang 

memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala 

desa/desa adat mempunyai peran penting dalam 

kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat 

dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Dengan 

posisi yang demikian itu, prinsip pengaturan tentang kepala 

desa/desa adat adalah: 

a. sebutan Kepala Desa/Desa Adat disesuaikan dengan 

sebutan lokal;  

b. Kepala Desa/Desa Adat berkedudukan sebagai kepala 

Pemerintah Desa/Desa Adat dan sebagai pemimpin 

masyarakat;  

c. Kepala Desa dipilih secara demokratis dan langsung oleh 

masyarakat setempat, kecuali bagi Desa Adat dapat 

menggunakan mekanisme lokal; dan  

d. pencalonan Kepala Desa dalam pemilihan langsung tidak 

menggunakan basis partai politik sehingga Kepala Desa 

dilarang menjadi pengurus partai politik.  

Mengingat kedudukan, kewenangan, dan Keuangan Desa 

yang semakin kuat, penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem 

pengawasan dan keseimbangan antara Pemerintah Desa dan 

lembaga Desa. Lembaga Desa, khususnya Badan 

Permusyawaratan Desa yang dalam kedudukannya mempunyai 

fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan Pemerintahan 

Desa bersama Kepala Desa, harus mempunyai visi dan misi 

yang sama dengan Kepala Desa sehingga Badan 

Permusyawaratan Desa tidak dapat menjatuhkan Kepala Desa 

yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat Desa. 

Uraian tersebut tercantum di dalam penjelasan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan 
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gambaran tentang peran penting kepala desa sebagai pihak 

yang paling dekat dengan rakyat yang tentunya juga paling 

mengerti dan memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat 

setempat sehingga kepala desa turut serta dalam pelaksanaan 

percepatan pencapaian kesejahteraan rakyat. 

Pemerintah telah mengambil kebijakan memperkuat 

otonomi desa guna mempercepat pencapaian kesejahteraan 

rakyat, sehingga politik hukum dan politik anggaran oleh 

pemerintah sangat pro desa. Terlihat dari alokasi anggaran 

untuk desa sangat besar yang diproyeksikan melalui kebijakan 

yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa. Amanat undang-undang tersebut sangat jelas. 

Secara yuridis, poin yang paling krusial adalah alokasi 

anggaran untuk desa. Undang-undang tersebut 

mengamanatkan bahwa 10% (persen) dari dana perimbangan di 

luar dana transfer daerah, setelah dikurangi dana alokasi 

khusus, akan diterima desa. Jumlah anggaran dana tersebut 

dapat mencapai Rp 103,6 triliun yang akan dibagi kepada 

74.000 desa di seluruh Indonesia. Dengan demikian, setiap 

desa akan memperoleh dana Rp 1,4 miliar per tahun. Tentu 

saja dana yang cukup besar tersebut menuntut desa 

melakukan perubahan, penguatan secara internal dalam 

organisasi pemerintahan desa yang lebih efektif, profesional, 

transparan, dan akuntabel (Mory Yana Gultom, 2015). 

Alokasi anggaran dana bagi desa tersebut merupakan 

elemen penting bagi keberhasilan pembangunan desa. Namun 

juga menjadi suatu hal yang harus diantisipasi. Jika mengacu 

pada praktik empiris masih kuatnya sikap dan perilaku 

seseorang atau sekelompok orang yang sedang berkuasa atau 

menjabat termasuk kepala desa, dan perangkat desa berpotensi 

menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) 
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sangatlah besar. Jabatan kepala desa pun potensial menjadi 

katalisator terjadinya korupsi. Tidak sedikit kepala desa yang 

menjadi tersangka korupsi karena menyalahgunakan anggaran 

APBN, APBD, atau APBDesa sekalipun. 

Korupsi berkembang mulai pemerintah pusat sampai 

derajat pemerintah lokal (desa). Dorongan kepala desa untuk 

melakukan korupsi yaitu: Pertama, konsekuensi jabatan kepala 

desa yang selalu berhadapan pada kondisi dimana kepala desa 

harus selalu siap siaga dalam melayani dan mengayomi 

masyarakat dengan pengorbanan waktu. Kedua, kepala desa 

terpilih berdasarkan sisi elektabilitas bagus namun sisi 

modalitas ekonomi sangat lemah sehingga terdorong untuk 

melakukan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, ada 

kecenderungan untuk mengembalikan finansial politiknya. 

Ketiga, posisi kepala desa menjadi pundi-pundi partai politik di 

akar rumput. Bukan rahasia umum apabila era sekarang 

sampai tingkat desa pun partai politik menancapkan akar 

politiknya dengan menempatkan kadernya sebagai kepala desa. 

Keempat, kurangnya pengawasan dan keterbukaan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa (Fathur Rahman, 2011:13-

18). 

Permasalahan yang terjadi dalam praktik empiris tidak 

hanya mengenai anggaran yang berpotensi menimbulkan 

praktik korupsi kepala desa. Pemilihan kepala desa sebagai 

manifestasi demokrasi lokal juga mengalami problematika 

dalam pelaksanaanya. Pemilihan kepala desa merupakan 

implementasi demokrasi, dimana masyarakat desa dapat 

berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon 

kepala desa yang bertanggungjawab dan dapat 

mengembangkan desa tersebut. Oleh karena itu, pemilihan 
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kepala desa sangat penting, karena sangat mendukung 

penyelenggaraan pemerintahan desa. 

Terkait dengan pemilihan kepala desa, di Kabupaten 

Sragen terdapat sebanyak 11 jabatan kepala desa saat ini 

kosong karena berakhirnya masa jabatan kepala desa lama. 

Desa yang mengalami kekosongan jabatan kepala desa di 

antaranya Desa Keden, Sidokerto, Gedongan, Jirapan, Pilang, 

Karangpelem, Gabugan, Sumberejo, Denanyar, Purwosuman 

dan Jambanan. Selain posisi kepala desa yang mengalami 

kekosongan jabatan, banyak pula posisi perangkat desa yang 

juga mengalami kekosongan jabatan (Danar Widiyanto, 2014). 

Pada realitanya meskipun terdapat kekosongan jabatan 

kepala desa sejumlah 11 jabatan, namun pelaksanaan 

pemilihan kepala desa di Kabupaten Sragen yang akan 

diselenggarakan secara serentaK pada tahun 2015 akan 

dilaksanakan di 13 Desa antara lain desa yang akan menggelar 

pilkades tahun ini yaitu Keden (Kalijambe), Sidokerto dan 

Gedongan (Plupuh), Jirapan dan Pilang (Masaran), 

Karangpelem (Kedawung), Jambanan dan Purwosuman 

(Sidoharjo), Gabugan (Tanon), Sumberejo (Mondokan), 

Denanyar (Tangen), Sambirejo (Sambirejo), serta Plosorejo 

(Gondang) (Kurniawan, 2015).  

Waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa hingga saat 

ini belum ditetapkan oleh pemerintah daerah, sebab 

pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut masih menunggu 

peraturan daerah sebagai peraturan turunan dari peraturan 

menteri dalam negeri yang menjadi pedoman pelaksanaan 

pemilihan kepala desa. Dari segi anggaran pelaksanaan 

pemilihan kepala desa telah dialokasikan di dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen tahun 

2015. Akan tetapi dari segi regulasi pelaksanaan pemilihan 
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kepala desa masih belum pasti. Sebab, terdapat hal krusial 

yang harus diperhatikan yaitu terkait dengan jumlah maksimal 

calon kepala desa. Dari pihak pemerintah daerah telah 

mengupayakan agar draft peraturan segera dibahas dan 

kemudian disahkan menjadi peraturan daerah mengingat 

waktu yang sangat terbatas (Kurniawan, 2015). 

Mencermati situasi empiris tersebut dapat dikatakan 

bahwa telah terjadi kekosongan hukum terhadap regulasi 

pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Sragen. Pada 

dasarnya pemerintah pusat telah memberlakukan regulasi yang 

dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemilihan kepala desa, 

namun, peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat perlu 

untuk ditindak lanjuti oleh peraturan teknis yaitu pada tataran 

peraturan daerah. Urgensi dibentuknya peraturan daerah yang 

mengatur tentang kepala desa sekaligus pemilihan kepala desa 

adalah supaya tercapai kepastian hukum, keadilan, dan 

kemanfaatan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Di 

samping itu, akuntabilitas, efektifitas, serta efisiensi dalam 

pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Sragen juga 

dapat tercapai. 

Pemilihan Kepala Desa adalah jalan untuk mewujudkan 

kedaulatan rakyat yang merupakan kesempatan bagi 

masyarakat desa untuk memilih Kepala Desa dan memutuskan 

apakah yang mereka inginkan untuk dijalankan oleh 

Pemerintahan Desa tersebut. Pemilihan Kepala Desa 

diharapkan sebagai proses demokratisasi di desa yang akan 

menjadi prasyarat bagi tumbuh kembangnya demokrasi 

ditingkat daerah maupun nasional. Untuk mendapatkan 

seorang Kepala Desa yang diharapkan dapat membawa kepada 

Pemerintahan Desa yang baik tentunya harus melalui proses 

yang demokratis yang diwujudkan dengan cara pemilihan 
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Kepala Desa, sebelum melakukan proses pemilihan tersebut 

tentunya harus melalui tahap penyeleksian bakal calon Kepala 

Desa yang baik, bersih, dan terbuka agar calon kandidat kepala 

desa yang akan dipilih melalui proses pilkades merupakan 

calon calon yang nantinya jika terpilih dapat membawa 

pemerintahan desa kearah yang lebih baik (Septa Eka 

Nugroho,dkk, 2014:24-25). 

Peraturan daerah yang mengatur mengenai pemilihan 

kepala desa pada akhirnya mengarahkan pada keberhasilan 

demokrasi lokal di tingkat desa. Mekanisme yang jelas yang 

diatur di dalam peraturan daerah memberikan pemahaman 

kepada masyarakat mengenai proses berjalannya demokrasi 

lokal. Pentingnya hak suara yang diberikan kepada seluruh 

calon kepala desa peserta pemilu menjadi indikator 

keberhasilan demokrasi lokal di tingkat desa. Sehingga, pada 

akhirnya kepala desa di Kabupaten Sragen dapat sepenuhnya 

sesuai dengan kehendak masyarakat desa. 

 

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan 

diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan 

masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan 

negara. 

Desa merupakan entitas penting dalam Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI). Keberadaan desa telah ada sejak 

sebelum NKRI diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Desa 

atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara 

Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sejarah kelam 

hubungan negara-desa diawali dengan lahirnya Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (UU 

Pemdes). Pemerintah menyeragamkan susunan kelembagaan 

dan organisasi desa. Desa ditempatkan sebagai satuan wilayah 



41 

 

pemerintahan di bawah kecamatan. Kemudian pada tahun 

1999 muncul Undang-Undang Otonomi Daerah yang 

menghapus keberadaan UU Pemdes karena dianggap 

bertentangan dengan UUD 1945. Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah (UU Otonomi Daerah) 

menempatkan desa dalam bingkai otonomi daerah. Selanjutnya 

muncul Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah yang diharapkan dapat mendorong 

kemandirian desa, akan tetapi justru kehendak tersebut 

kontraditif dengan praktik empiris karena desa masuk dalam 

ruang lingkup pemerintahan daerah justru tidak memiliki 

otoritas apapun, sebab segala kebijakan terpusat dari 

pemerintah daerah (Desa Membangun, 2014). 

Desa pada perkembangannya mulai disadari kembali 

akan keberadaannya, akan peran penting yang dimiliki desa, 

maka pemerintah sepakat untuk mengatur desa dalam undang-

undang tersendiri untuk memperkuat kedudukan desa dengan 

memberikan otonomi desa. Pasca berlakunya Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka pemerintah desa yang 

mengendalikan jalannya pemerintahan desa dapat lebih leluasa 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya 

termasuk dalam menetapkan kebijakan strategis yang 

menentukan nasib masyarakat desa. 

Kepala Desa yang memegang kekuasaan pemerintahan 

desa mengemban tugas yang diberikan oleh Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu Kepala Desa bertugas 

menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan 

Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 

pemberdayaan masyarakat Desa (Pasal 26 ayat (1)). Dalam 

menjalankan tugas Kepala Desa memiliki wewenang sebagai 
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berikut (Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa) : 

a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;  
b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;  

c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan 
Aset Desa;  

d. menetapkan Peraturan Desa;  

e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa;  

f. membina kehidupan masyarakat Desa;  
g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat 

Desa;  

h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa 
serta mengintegrasikannya agar mencapai 
perekonomian skala produktif untuk sebesar-

besarnya kemakmuran masyarakat Desa;  
i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;  

j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian 
kekayaan negara guna meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat Desa;  

k. mengembangkan kehidupan sosial budaya 
masyarakat Desa;  

l. memanfaatkan teknologi tepat guna;  
m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara 

partisipatif;  

n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan 
atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan  
o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  
 

Dalam rangka melaksanakan wewenangnya Kepala Desa 

memiliki hak yang dapat dilakukan atau digunakan antara lain 

(Pasal 16 ayat (3)) : 

 

a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja 

Pemerintah Desa;  
b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan 

Desa;  
c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, 

tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta 

mendapat jaminan kesehatan;  
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d. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan 
yang dilaksanakan; dan  

e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan 
kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.  

 

Kepala Desa dalam menggunakan haknya untuk 

menjalankan wewenang juga ditunjang dengan kewajiban yang 

harus dipenuhi oleh Kepala Desa yaitu (Pasal 26 ayat (4)) : 

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, 
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan 

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;  

b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;  

c. memelihara ketenteraman dan ketertiban 
masyarakat Desa;  

d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-
undangan;  

e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan 

berkeadilan gender;  
f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa 

yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan 
efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, 
dan nepotisme;  

g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan 
seluruh pemangku kepentingan di Desa;  

h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan 

Desa yang baik;  
i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;  

j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Desa;  

k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;  

l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;  
m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya 

masyarakat Desa;  
n. memberdayakan masyarakat dan lembaga 

kemasyarakatan di Desa;  

o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan 
melestarikan lingkungan hidup; dan  

p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.  

 

Tugas Kepala Desa mutlak harus dilaksanakan dan 

direalisasikan melalui kebijakan-kebijakan yang menyangkut 
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kepentingan masyarakat desa. Pelaksanaan tugas yang 

ditunjang dengan wewenang, hak, dan kewajiban yang telah 

diatur dalam peraturan perundang-undangan harus 

dioptimalkan. Dalam bidang pemerintahan Kepala Desa harus 

menjaga kredibilitas, integritas, dan profesionalitas institusi 

pemerintahan desa dengan menyelenggarakan pemerintahan 

desa yang bersih dan baik (clean and good governance). 

Kemudian dalam bidang kemasyarakatan Kepala Desa harus 

mampu memberdayakan masyarakat desa untuk mengelola 

dan memanfaatkan sumber daya yang terkandung di lingkup 

wilayah desa sehingga potensi-potensi desa dapat diunggulkan 

guna memenuhi kebutuhan dalam desa. 

Sebagai proses pemerintahan yang dijalankan dalam 

kerangka negara hukum, maka pemerintah desa harus 

melaksanakan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inisiasi 

peraturan daerah tentang Kepala Desa di Kabupaten Sragen 

merupakan upaya konkrit yang harus segera direalisasikan 

agar Kepala Desa memiliki kepastian hukum terkait dengan 

pedoman pelaksanaan tugas yang diembannya. 

Jaminan ketertiban dan keteraturan penyelenggaraan 

pemerintahan desa bergantung pada regulasi yang mengatur. 

Apabila terjadi kekosongan hukum atau terdapat hukum yang 

telah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat maupun 

tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang ada di tingkat yang lebih tinggi, maka masyarakat pun 

tidak dapat merasakan kinerja konkrit pemerintahan termasuk 

dalam lingkup desa. 

Diaturnya Kepala Desa dalam suatu peraturan daerah 

mengarahkan suatu pemerintahan desa dalam mengurus 

kepentingan-kepentingan dalam desa sesuai dengan karakter 
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masing-masing desa atau daerah dapat terjamin ketertiban dan 

keteraturannya, sehingga dampak yang dihasilkan adalah 

Kepala Desa mampu memproyeksikan arah gerak pelaksanaan 

tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

termasuk dalam hal merealisasikan kebijakan strategis kepada 

masyarakat desa. 

Pengaturan Kepala Desa dalam suatu peraturan daerah 

tentu berimplikasi pada beban keuangan negara. Pada 

dasarnya anggaran untuk desa telah dialokasikan di dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang kemudian 

anggaran dari pusat tersebut didistribusikan melalui Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan pada akhirnya menjadi 

alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa. Implikasi lebih sempit dari pengaturan Kepala Desa ini 

adalah pada aspek belanja desa dan pembiayaan desa. Sebab 

kedua aspek tersebut secara mutlak akan dikelola oleh Kepala 

Desa, sehingga profesionalitas Kepala Desa harus terjamin 

dengan cara mengatur Kepala Desa dalam suatu regulasi 

daerah berupa peraturan daerah. 
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BAB III 

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

TERKAIT 

 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. 

Konsep pemerintahan daerah di Indonesia berakar dari 

amanat Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang pada 

intinya daerah di Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan 

daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten/kota, dimana 

masing-masing daerah memiliki pemerintahan daerah yang 

diatur dalam undang-undang. Kemudian lebih lanjut Pasal 18 

ayat (7) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa susunan 

dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur 

dalam undang-undang. 

Amanat konstitusi terkait dengan pemerintahan daerah 

di Indonesia direalisasikan ke dalam undang-undang tentang 

pemerintahan daerah, dimana secara historis undang-undang 

tersebut berawal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 sebagai perubahan dari Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004, dan terakhir Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014.  

Dasar sosiologis terbentuknya Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah bahwa 

penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 

peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta 

masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan 
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memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan 

kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan 

pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih 

memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah 

Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan 

keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan 

persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan 

pemerintahan negara. 

Mencermati peraturan perundang-undangan yang pernah 

berlaku di Indonesia mengenai pemerintahan daerah, dapat 

diketahui bahwa pemerintahan daerah di Indonesia selalu 

mengalami perkembangan sejalan dengan dinamika 

perkembangan masyarakat di daerah. Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi 

dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti. 

Adanya pemerintahan daerah berkaitan erat dengan 

sistem pembagian wilayan di negara Indonesia. Pada tataran 

paling dasar menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Daerah 

kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi 

atas kelurahan dan/atau Desa. Kemudian ketentuan tersebut 

ditagaskan kembali dalam Pasal 371 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang 

menyatakan bahwa dalam daerah kabupaten/kota dapat 

dibentuk Desa. 

Desa dalam praktiknya diselenggarakan berdasarkan 

undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa. Akan tetapi, secara umum dan 

mendasar pelaksanaan tugas pemerintah oleh Desa diatur di 
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dalam Pasal 372 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah dengan pengaturan sebagai 

berikut: 

(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan 
Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat 

menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangannya kepada Desa. 

(2) Pendanaan untuk melaksanakan Urusan 
Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh 
Pemerintah Pusat dibebankan kepada APBN. 

(3) Pendanaan untuk melaksanakan Urusan 
Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh 
Pemerintah Daerah Provinsi dibebankan kepada APBD 

provinsi. 
(4) Pendanaan untuk melaksanakan Urusan 

Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibebankan 
kepada APBD kabupaten/kota. 

 
Pasal 372 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah mengandung makna 

yang berkaitan dengan klasifikasi urusan pemerintahan 

yaitu urusan pemerintahan konkuren. Pasal 9 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah menyatakan Urusan pemerintahan 

konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah 

kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren tersebut 

diuraikan kembali dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c yaitu 

urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan 

daerah provinsi dapat diselenggarakan dengan cara 

penugasan kepada Desa. Konsep yang sama juga diuraikan 

dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Urusan 

pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah 

kabupaten/kota diselenggarakan sendiri oleh Daerah 
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kabupaten/kota atau dapat ditugaskan sebagian 

pelaksanaannya kepada Desa. 

Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah yang berhubungan dengan 

kedudukan serta penyelenggaraan pemerintahan desa, 

maka secara yuridis desa yang dijalankan oleh Kepala Desa 

sebagai unsur pemerintah desa yang menyelenggarakan 

pemerintahan desa memiliki tugas untuk melaksanakan 

urusan-urusan pemerintahan yang didistribusikan dari 

pemerintah, pemerintah daerah provinsi maupun 

pemerintah daerah kabupaten/kota. 

 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

Desa sesuai dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 

adalah salah satu bentuk komunitas adat yang keberadaannya 

diakui dan dihargai karena Desa ada sebelum Negara Kesatuan 

Republik Indonesia terbentuk. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa menjadi pengakuan bahwa Desa adalah 

suatu komunitas yang mampu mengatur dirinya sendiri. 

Semangat pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa tertuang di dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 

Tahun 1945. 

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa didasarkan pada pertimbangan: 

a. Bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional 

dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan 

berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 
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b. Bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik 

Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk 

sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi 

kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat 

menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan 

pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang 

adil, makmur, dan sejahtera. 

c. Bahwa Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri 

dengan undang-undang. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa dijelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat 

atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau 

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan 

nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Desa. 

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa menyatakan Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh 

Pemerintah Desa. Dalam penyelenggaraannya pemerintahan 

daerah dilaksanakan berdasarkan pada asas (Pasal 24): 

kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib 

ketertiban umum, keterbukaan, proporsionalitas, 
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profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan 

lokal, keberagaman, dan partisipatif.  

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah menetapkan Pemerintah Desa adalah 

Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang 

dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama 

lain. Sebagai pemerintah desa Kepala Desa mengemban tugas 

antara lain menyelenggarakan Pemerintahan Desa, 

melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan 

kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa 

sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

Sejalan dengan proses demokrasi di Indonesia Kepala 

Desa ditempatkan sebagai pemimpin yang representatif karena 

Kepala Desa dapat menduduki jabatan melalui pemilihan 

langsung oleh penduduk desa. Pemilihan Kepala Desa sebagai 

wujud aktualisasi masyarakat desa untuk menyuarakan 

kepentingan dan kehendaknya dengan cara memilih calon 

Kepala Desa yang sesuai dengan kehendak dan hati nurani 

masyarakat desa. 

Demokrasi lokal dipandang sebagai ukuran keberhasilan 

demokrasi di Indonesia. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagai dasar yuridis sistem pemilihan Kepala Desa telah 

menetapkan Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa 

bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 

Demokrasi di tingkat desa memiliki kontribusi yang cukup 

esensial bagi perkembangan demokrasi di tingkat lokal, 

nasional, bahkan global. Pada akhirnya, masa depan demokrasi 

Indonesia bergantung pada kemauan pemerintah untuk 

mengabdi pada masyarakat. Selain itu, kesadaran masyarakat 
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juga harus ditingkatkan agar tercapai demokrasi Indonesia 

yang diinginkan (Kukuh Luthfi S dan M. Aji Maulana, 2013).  

 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa. 

Pengaturan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa telah ditindaklanjuti melalui Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada 

konsideran menimbang telah dijelaskan bahwa dibentuknya 

peraturan pelaksana atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa adalah untuk melaksanakan ketentuan 

Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 47 ayat (6), Pasal 50 

ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 66 ayat (5), Pasal 75 ayat (3), 

Pasal 77 ayat (3), dan Pasal 118 ayat (6) Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta untuk 

mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 

pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan 

Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, perlu menetapkan 

Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

Pertimbangan dalam pembentukan Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara fundamental adalah 

mengoptimalkan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagai 

pemerintah desa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 25 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peran 

sentral Kepala Desa sangat penting dalam menentukan 

kebijakan-kebijakan yang dapat merealisasikan tugas Kepala 
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Desa baik dalam bidang pemerintahan dan bidang 

kemasyarakatan. 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa terkait dengan Kepala Desa lebih mengatur mengenai 

pemilihan Kepala Desa. Secara teknis diatur mengenai tata cara 

pemilihan Kepala Desa yang tercantum di dalam Pasal 40 

dengan ketentuan sebagai berikut : 

(1) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara 

serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota.  
(2) Pemilihan kepala Desa secara serentak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) 
kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.  

(3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala Desa 
dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa 
serentak, bupati/walikota menunjuk penjabat 

kepala Desa.  
(4) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) berasal dari pegawai negeri sipil di 
lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.  
 

Substansi Pasal 40 tersebut memuat aturan mengenai 

mekanisme waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serta 

tindakan preventif jika terdapat kekosongan jabatan Kepala 

Desa. Kekosongan jabatan sangat dimungkinkan terjadi, hal ini 

dipengaruhi oleh masa jabatan Kepala Desa yang telah berjalan 

tidak sama, dengan demikian maka berakhirnya masa jabatan 

Kepala Desa tidak serentak antara Kepala Desa satu dengan 

Kepala Desa yang lainnya. Kekosongan jabatan Kepala Desa 

pada dasarnya tidak dapat dihindari dan telah menjadi 

konsekuensi dari dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa 

serentak. Upaya penyesuaian untuk melaksanakan pemilihan 

Kepala Desa serentak yaitu mengatasi kekosongan jabatan 

Kepala Desa dengan menunjuk pegawai negeri sipil pada 
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lingkup wilayah administratif suatu pemerintah daerah untuk 

berkedudukan sebagai penjabat Kepala Desa. 

Teknis tahapan pemilihan Kepala Desa juga telah diatur 

dalam Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa tahapan 

pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dimulai dari tahap 

persiapan, kemudian dilanjutkan ke tahap pencalonan, 

pemungutan suara, hingga tahap akhir yaitu penetapan. 

Pengaturan tahapan pemilihan Kepala Desa ini dimaksudkan 

agar proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dapat 

sistematis dan terarah. 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa juga menegaskan kembali mengenai masa jabatan Kepala 

Desa yang dimuat dalam Pasal 47 dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

(1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) 
tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.  

(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa 

jabatan secara berturut-turut atau tidak secara 
berturut-turut.  

(3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah 
Indonesia.  

(4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan 
kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah 

Desa.  
(5) Dalam hal kepala Desa mengundurkan diri 

sebelum habis masa jabatannya atau 

diberhentikan, kepala Desa dianggap telah 
menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.  

 

Kepala Desa dalam kedudukannya sebagai pemerintah 

desa yang mengemban tugas di bidang pemerintahan, dan 
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kemasyarakatan wajib melaporkan penyelenggaraan 

pemerintahan desa dengan mengacu pada Pasal 48 Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Laporan 

yang harus disampaikan oleh Kepala Desa antara lain : 

a. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir 

tahun anggaran kepada bupati/walikota;  

b. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir 

masa jabatan kepada bupati/walikota;  

c. laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara 

tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir 

tahun anggaran.  

Pada suatu sistem pemerintahan termasuk pada tataran 

pemerintahan desa, pelaporan terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan yang telah dijalankan oleh pejabat pemerintahan 

dalam hal ini adalah Kepala Desa sudah seharusnya menjadi 

prevalensi. Karena, dengan pelaporan tersebut dapat diketahui 

seberapa jauh Kepala Desa dapat melaksanakan kebijakan-

kebijakannya dalam rangka pelaksanaan tugas, sehingga 

terhadap kinerja Kepala Desa beserta perangkat desa yang 

membantu penyelenggaraan pemerintahan desa dapat 

diberikan evaluasi kinerja baik dari pihak pemerintah maupun 

dari pihak masyarakat. 

Suatu pemerintahan yang diduduki oleh seorang 

pemimpin pada dasarnya memiliki masa atau periode jabatan. 

Konsekuensinya adalah Kepala Desa sebagai pemerintah desa 

yang menyelenggarakan pemerintahan desa memiliki masa 

jabatan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. 

Jabatan yang diemban oleh Kepala Desa tidaklah bersifat kekal 

dan mutlak. Berjalannya waktu masa jabatan secara aksioma 

akan membawa Kepala Desa berhenti dari jabatannya 
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sekalipun terdapat peluang bagi Kepala Desa untuk menduduki 

jabatan kembali. Mengacu pada Pasal 54 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa 

Kepala Desa dapat berhenti karena a) berakhirnya masa 

jabatan, b) permintaan sendiri, atau c) diberhentikan. 

 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Kepala Desa. 

Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diuraikan 

sebelumnya sebagai manifestasi pelaksanaan demokrasi di 

Indonesia atau lebih tepatnya demokrasi lokal. Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur mengenai 

pemilihan Kepala Desa.  

Pengaturan pemilihan Kepala Desa dilakukan secara 

hierarkis yang bertitik tolak dari ketentuan Pasal 31 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang 

kemudian ditindak lanjuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa. Lalu dari peraturan pemerintah 

tersebut dibentuk peraturan teknis yang diwujudkan dengan 

Peraturan Menteri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Kepala Desa. 

Mengacu pada konsideran menimbang Peraturan Menteri 

Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, 

peraturan teknis pemilihan Kepala Desa didasarkan pada 

ketentuan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan 
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ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan kepala Desa diatur 

dengan Peraturan Menteri. 

 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah. 

Pembentukan produk hukum daerah diperlukan untuk 

menunjang terwujudnya pembentukan produk hukum daerah 

secara sistemik dan terkoordinasi. Urgensi pembentukan 

produk hukum daerah di setiap daerah di Indonesia adalah 

sebagai implikasi dari penerapan otonomi daerah berdasarkan 

asas desentralisasi. Konstitusi telah mengamanatkan 

penyelenggaraan otonomi daerah (otonomi luas) bagi daerah di 

Indonesia yang dititik beratkan pada tingkat kabupaten/kota. 

Implikasi otonomi daerah dalam hal regulasi melekat pada 

unsur pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk 

membentuk suatu peraturan daerah sebagai wadah kebijakan 

yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. 

Kewenangan pembentukan produk hukum daerah tidak 

terlepas dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, dimana dalam Pasal 1 angka 2 

dijelaskan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan 

urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan 

perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perspektif kelembagaan 

pemerintahan daerah terdiri dari pemerintah daerah dan dewan 

perwakilan rakyat daerah. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
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menjelaskan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah 

sebagai pemimpin daerah otonom. 

Pasal 65 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

memberikan wewenang kepada Kepala Daerah untuk 

mengajukan rancangan perda dan menetapkan perda yang 

telah memperoleh persetujuan bersama DPRD. Kemudian Pasal 

149 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah menetapkan adanya fungsi pembentukan 

peraturan daerah yang dimiliki oleh DPRD. Dalam lingkup 

DPRD Kabupaten/Kota maka DPRD memiliki fungsi 

pembentukan peraturan daerah Kabupaten/Kota. 

Berdasarkan wewenang dan fungsi yang ditetapkan 

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, maka suatu daerah dengan 

berlandaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah memiliki 

otoritas untuk membuat regulasi di daerahnya salah satunya 

adalah peraturan daerah Kabupaten/Kota. 

Peraturan daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai 

bentuk produk hukum daerah melalui Pasal 3 huruf a yang 

kemudian dipertegas dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah. Pasal 1 angka 4 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah juncto Pasal 1 angka 8 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan Peraturan 

Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-

undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
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Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama 

Bupati/Walikota. 

Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah mengatur bahwa Rancangan Peraturan 

Daerah yang diajukan oleh Kepala Daerah melalui SKPD yang 

ditunjuk maupun yang diajukan oleh DPRD harus disertai 

dengan Naskah Akademik. Pasal 1 angka 17 memberikan 

pengertian Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian 

atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap 

suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan 

secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam 

Rancangan Perda Provinsi atau Perda Kabupaten/Kota sebagai 

solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum 

masyarakat.  
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BAB IV 

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 

 

A. Landasan Filosofis 

Indonesia merupakan bangsa dan negara yang besar dan 

berideologi luhur berdasarkan Pancasila. Pancasila sebagai 

ideologi bangsa Indonesia mengandung nilai dan gagasan dasar 

yang terjabar lebih lanjut dalam sikap, perilaku, dan pribadi 

bangsa Indonesia. Pancasila bersifat khas bagi bangsa 

Indonesia yang akan tercermin dalam setiap segi kehidupannya 

(M. Syamsudin, dkk, 2011:125). Ditinjau dari aspek filosofis 

makna Pancasila sebagai sumber tertib hukum di Indonesia 

memuat nilai-nilai luhur yang diyakini kebenarannya dan 

berperan sebagai dasar negara yang menentukan pandangan 

hidup negara. Makna tersebut dijiwai dalam hal pembentukan 

hukum (peraturan) dan penegakan hukum (Suyadi, 1999:183). 

Pancasila memiliki 3 (tiga) dimensi yaitu dimensi 

moral/etis, dimensi ideologis, dan dimensi yuridis. Dimensi 

moral/etis berarti bahwa hukum nasional Indonesia 

merupakan sistem norma yang mencerminkan nilai-nilai 

kemanusiaan sebagai makhluk Tuhan yang bermartabat. 

Dimensi ideologis berarti bahwa hukum nasional Indonesia 

didasari oleh cita-cita serta tujuan nasional sebagaimana 

tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). 

Sedangkan dimensi yuridis berarti Pancasila sebagai pokok 

kaidah fundamental negara Republik Indonesia adalah 

merupakan norma dasar bagi norma-norma hukum nasional 

Indonesia (M. Syamsudin, dkk, 2011:145). 

Dimensi Pancasila tersebut tergambar dan terurai 

seluruhnya di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan 
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dijabarkan ke dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945. 

Undang-Undang Dasar menentukan cara-cara bagaimana 

pusat-pusat kekuasaan bekerjasama dan menyesuaikan diri 

satu sama lain sekaligus merekam hubungan-hubungan 

kekuasaan dalam negara (Miriam Budiardjo, 1981:95-96).  

Kekuasaan pemerintahan negara Indonesia sangat tegas 

diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 mulai dari kekuasaan 

eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta kekuasaan-kekuasaan 

lain yang merupakan suatu lembaga negara yang masuk dalam 

suprastruktur politik. Kekuasaan eksekutif negara yang 

merupakan pemerintahan pusat dijalankan oleh pemerintah 

pusat, namun sebagai negara kesatuan penyelenggaraan 

pemerintahan tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat 

(sentralistik). Dalam perkembangannya berdasarkan asas 

desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan juga 

dilaksanakan pada tingkat daerah. 

Penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat pusat 

maupun daerah mengandung esensi dan tujuan yang sama 

yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sebab, kesejahteraan 

rakyat telah menjadi cita-cita luhur bangsa dan negara 

Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI 

Tahun 1945 dengan dijiwai oleh dasar falsafah negara yaitu 

Pancasila. 

Konsep negara kesejahteraan (welfare state) telah 

disandang oleh negara Indonesia sebagai negara modern. 

Pemerintah negara tidak lagi menjadi penjaga malam atau 

nacht wachter staats. Pemerintah negara melalui sistem 

pemerintahan yang dijalankan, dengan didukung oleh alat-alat 

kelengkapannya turut campur tangan dalam proses pencapaian 

kesejahteraan rakyat. Sehingga, pemerintahan di Indonesia 
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dijalankan hingga pada tataran paling mendasar yang 

merupakan pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat. 

Pemerintahan desa dapat dikatakan sebagai 

pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat. Kepala desa 

sebagai aparatur pemerintah desa yang menjalankan 

pemerintahan desa memegang peranan strategis serta menjadi 

penentu pencapaian kesejahteraan rakyat di tingkat lokal. Desa 

memiliki karakteristik yang berbeda-beda seperti adat istiadat, 

budaya, bahasa, hingga karakter personal masyarakat, 

sehingga Kepala Desa sebagai pihak yang memahami kondisi 

Desa baik potensi yang ada hingga segi demografinya 

memegang peran sentral.  

Guna menjamin terselenggaranya pemerintahan desa 

oleh Kepala Desa sebagai unsur pemerintah desa, maka tugas, 

wewenang, hak, dan kewajiban yang melekat pada Kepala Desa 

harus dilaksanakan secara optimal, professional, transparan, 

dan akuntabel dengan mengamalkan Pancasila, UUD NRI 

Tahun 1945, serta memegang teguh Bhinneka Tunggal Ika.  

 

B. Landasan Sosiologis 

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub-

sistem dan sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa 

memiliki kewenagan untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakatnya (Taufik Istiari, 2013:107). 

Penyelenggaraan pemerintahan desa didasarkan pada otonomi 

desa yang memberikan otoritas penuh kepada pemerintah desa 

untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan desa untuk 

melakukan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat 

desa agar tercipta kehidupan masyarakat desa yang harmonis 

dan sejahtera. 
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Kegiatan pembangunan pedesaan baik di Jawa maupun 

di luar pulau Jawa telah banyak mendapat perhatian. Hal ini 

merupakan sebuah konsekuensi logis bagi bangsa Indonesia 

yang memang sebagian besar penduduknya hidup di daerah 

pedesaan yang mencapai 70% dari keseluruhan penduduk di 

Indonesia. Pada tingkat desa, kebijakan pemerintah harus bisa 

diaplikasikan dengan baik oleh seorang Kepala Desa yang 

memimipin masyarakat di desanya. Sehingga proses 

pembangunan memerlukan keterlibatan Kepala Desa sebagai 

opinion leader yang dapat menentukan keberhasilan suatu 

program pembangunan, karena bagaimanapun pembangunan 

ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakatnya (St. Shofiyah, 2011:565-567). 

Kepala Desa sebagai pemimpin formal yang ada di desa, 

berfungsi sebagai administrator pemerintah, administrator 

pembangunan, dan administrator kemasyarakatan. Dengan 

demikian Kepala Desa harus mampu berperan sebagai 

motivator, komunikator serta mampu membina organisasi 

kemasyarakatan guna meningkatkan partisipasi masyarakat 

dalam proses pembangunan. Tanpa adanya partisipasi 

masyarakat pembangunan desa akan sulit untuk mencapai 

sasaran (Tifani Ardilah,dkk, 2014:72).  

Pemerintah desa (Kepala Desa) harus mampu 

memposisikan dirinya sebagai pemimpin masyarakat dalam 

berbagai bidang pembangunan dengan tujuan untuk 

memperbaiki kehidupan masyarakat. Keadaan inilah yang 

terkadang kurang dipahami oleh pemerintah desa sehingga 

antara harapan masyarakat dengan kenyataan yang dihadapi 

tidak pernah bersentuhan, dengan kata lain antara ketentuan 

dengan rasa ego yang saling berhadapan. 
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Kepala Desa dan masyarakat harus memiliki hubungan 

yang harmonis, dalam kedudukannya Kepala Desa sebagai 

pemerintah Desa memegang peranan sebagai pelayan 

masyarakat yang mengayomi masyarakat. Keselarasan 

kehendak antara Kepala Desa dengan masyarakat desa sangat 

penting untuk diwujudkan. Di sisi lain, masyarakat menaruh 

harapan kepada Kepala Desa yang memimpin pemerintahan 

desa agar dapat mengakomodir kehendak masyarakat, sebab 

masyarakat yang memegang kedaulatan negara pada tingkat 

daerah yang paling dasar.  

 

C. Landasan Yuridis 

Negara hukum menempatkan hukum sebagai landasan 

dalam kehidupan bernegara (supremasi hukum). Indonesia 

menempatkan diri sebagai negara hukum dalam 

penyelenggaraan kehidupan bernegara dilandasi oleh peraturan 

perundang-undangan. Setiap kebijakan pemerintah dan 

perilaku warga negara harus sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Bertitik tolak pada teori jenjang hukum bahwa peraturan 

perundang-undangan tersusun ke dalam hierarki, dimana 

peraturan yang paling rendah bersumber dari peraturan yang 

lebih tinggi, begitu seterusnya hingga mencapai pada tataran 

peraturan yang paling tinggi yang tidak dapat lagi ditelisik 

sumber hukumnya lagi. Konsep hierarki peraturan perundang-

undangan ini juga diterapkan di Indonesia seperti diatur dalam 

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 

Landasan yuridis berdasarkan lampiran I Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan merupakan pertimbangan 
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atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang 

dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi 

kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang 

telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna 

menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. 

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang 

berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga 

perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. 

Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang 

sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau 

tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari 

Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, 

peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau 

peraturannya memang sama sekali belum ada. 

Berkaitan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa yang menempatkan Desa secara 

terpisah dari pengaturan mengenai pemerintahan daerah, maka 

perlu dibuat peraturan pelaksana di tingkat daerah untuk 

mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa di tingkat 

daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagai landasan yuridis 

penyelenggaraan pemerintahan desa telah dicabut dan diganti 

dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, dimana dalam materi muatan peraturan 

tersebut tidak lagi diatur mengenai desa beserta pemerintahan 

desa. 

Konsekuensi yuridis dari pemisahan desa dari yurisdiksi 

pengaturan mengenai pemerintahan daerah, maka ketentuan 

yang berlaku sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang 

berkaitan dengan desa tidak berlaku lagi, sehingga perlu 
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dilakukannya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan 

perundang-undangan agar tercipta implementasi hukum yang 

efektif melalui Peraturan Daerah tentang Kepala Desa untuk 

memberikan landasan hukum kepada Kepala Desa dalam 

melaksanakan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban di dalam 

menyelenggarakan pemerintahan desa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

BAB V 

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP 

MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH 

 

a. Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai 

pengertian istilah, dan frasa. 

Pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang Kepala 

Desa dimuat ketentuan umum. Dalam substansi pengaturan 

ketentuan umum dalam Peraturan Daerah tentang Kepala Desa 

ini diatur sebagai berikut : 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sragen. 

2. Bupati adalah Bupati Sragen. 

3. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada 

di lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Sragen. 

4. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Sragen. 

5. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang 

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang 

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 

dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Desa. 

7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat 

BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga 

yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan 

keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.   
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8. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang 

diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala 

Desa antarwaktu. 

9. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan 

rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang 

bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 

10. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang 

selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang 

dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses 

Pemilihan Kepala Desa;  

11. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten/kota 

yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan 

Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk 

Bupati/Walikota pada tingkat Kabupaten/kota dalam 

mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. 

12. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang 

telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang 

berhak dipilih menjadi Kepala Desa.  

13. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang 

memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan 

pemilihan Kepala Desa.  

14. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang 

diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk 

melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban 

Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu. 

15. Panitia pemilihan Kepala Desa di desa adalah panitia yang 

dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala 

Desa. 

16. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan 

telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak 

pilih dalam pemilihan Kepala Desa. 
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17. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS 

adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data 

Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah 

diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta 

ditambah dengan pemilih baru;  

18. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang 

disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang 

bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih 

Sementara;  

19. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah 

daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan 

sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah 

pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;  

20. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam 

rangka mendapatkan dukungan. 

21. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, 

adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara. 

22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten 

Sragen. 

23. Hari adalah hari kerja. 

  

b. Materi yang akan diatur. 

Peraturan Daerah Kabupaten secara hierarkis 

berkedudukan ditingkat peraturan perundang-undangan yang 

paling rendah. Dengan demikian maka Peraturan Daerah 

merupakan peraturan teknis yang bersumber dari peraturan 

perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi. Dalam 

kaitannya dengan Peraturan Daerah tentang Kepala Desa ini, 

substansi atau materi muatan yang diatur bersumber dari 
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Kepala Desa. Sehingga materi yang diatur 

dalam Peraturan Daerah tentang Kepala Desa sebagai berikut: 

a. BAB I Ketentuan Umum 

b. BAB II Tugas dan Wewenang 

• Pasal 2    

• Ayat (1) 

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan 

Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan 

Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 

pemberdayaan masyarakat Desa. 

• Ayat (2) 

Wewenang Kepala Desa dalam kaitannya pelaksanaan 

tugas sebagai berikut : 

a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 

b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; 

c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan 

Aset Desa; 

d. menetapkan Peraturan Desa; 

e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa; 

f. membina kehidupan masyarakat Desa; 

g. membina kententeraman dan ketertiban 

masyarakat Desa; 

h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa 

serta mengintegrasikannya agar mencapai 

perekonomian skala produktif untuk sebesar-

besarnya kemakmuran masyarakat Desa; 
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i. mengembangkan sumber pendapatan Desa; 

j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian 

kekayaan negara guna meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat Desa; 

k. mengembangkan kehidupan sosial budaya 

masyarakat Desa; 

l. memanfaatkan teknologi tepat guna; 

m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara 

partisipatif; 

n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan 

atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan 

o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

c. BAB III Hak dan Kewajiban 

• Pasal 3 

• Ayat (1) 

Hak Kepala Desa diatur sebagai berikut : 

a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja 

Pemerintah Desa;  

b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan 

Desa;  

c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, 

tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta 

mendapat jaminan kesehatan;  

d. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan 

yang dilaksanakan; dan  

e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan 

kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.  
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• Ayat (2)  

Kewajiban Kepala Desa diatur sebagai berikut : 

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, 

melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, serta 

mempertahankan dan memelihara keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka 

Tunggal Ika; 

b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; 

c. memelihara ketenteraman dan ketertiban 

masyarakat Desa; 

d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-

undangan; 

e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan 

berkeadilan gender; 

f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa 

yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan 

efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan 

nepotisme; 

g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan 

seluruh pemangku kepentingan di Desa; 

h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa 

yang baik; 

i. mengelola Keuangan dan Aset Desa; 

j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Desa; 

k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa; 

l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa; 

m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya 

masyarakat Desa; 
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n. memberdayakan masyarakat dan lembaga 

kemasyarakatan di Desa; 

o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan 

melestarikan lingkungan hidup; dan 

p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa. 

 

d. BAB IV Pemilihan Kepala Desa 

• Umum 

Pemilihan kepala desa ditetapkan dilakukan secara 

langsung oleh penduduk secara langsung, bebas, rahasia, 

jujur, dan adil, dengan pemilih penduduk yang berusia 

17 tahun pada saat hari pemilihan, atau penduduk yang 

sudah/pernah menikah. 

• Pelaksanaan 

• Persiapan 

Pada tahap persiapan ini dibentuk panitia pemilihan 

kepala desa, kemudian setelah panitia pemilihan 

kepala desa  terbentuk maka mulai pendataan hingga 

penetapan daftar pemilih tetap, dan penentuan tempat 

pemungutan suara. 

• Pencalonan 

Pada tahap ini diatur mengenai syarat pencalonan 

sebagai peserta pemilihan kepala desa, dengan syarat-

syarat sebagai berikut: 

a. warga negara Republik Indonesia; 

b. bertakwa kepada tuhan yang maha esa; 

c. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, 

melaksanakan undang-undang dasar negara 

republik indonesia tahun 1945, serta 

mempertahankan dan memelihara keutuhan 



74 

 

negara kesatuan republik indonesia dan bhinneka 

tunggal ika; 

d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah 

menengah pertama atau sederajat; 

e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun 

pada saat mendaftar; 

f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa; 

g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat  tinggal 

di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun 

sebelum pendaftaran; 

h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; 

i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak 

pidana yang diancam dengan pidana penjara paling 

singkat 5 (lima) tahun  atau lebih, kecuali 5 (lima) 

tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan 

mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada 

publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana 

serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-

ulang; 

j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan 

putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap; 

k. berbadan sehat;  

l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) 

kali masa jabatan;  

Pada tahap pencalonan ini juga diatur mengenai 

kampanye mulai tahap kampanya hingga larangan 

dalam melaksanakan kampanye bagi peserta 

pemilihan kepala desa. 
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• Pemungutan dan penghitungan suara 

Pada tahap ini diatur mengenai mekanisme dan 

tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang 

dimulai dari cara pemberian suara yaitu melalui 

pencoblosan, dengan surat suara yang ditentukan 

baik dari segi konten surat suara, dan spesifikasi fisik 

surat suara. Peserta yang terpilih secara sah menjadi 

kepala desa adalah peserta yang memperoleh suara 

terbanyak.  

• Penetapan 

Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan 

hasil pemilihan kepala desa kepada BPD. BPD 

berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa 

menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan 

suara terbanyak kepada Bupat melalui camat dengan 

tembusan kepada kepala desa. Bupati menetapkan 

pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan 

keputusan Bupati. 

• Pembiayaan 

Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten. Dana 

bantuan dari Angaran Pendapatan dan Belanja Desa 

untuk kebutuhan pada  pelaksanaan  pemungutan 

suara. 

 

e. BAB V Pelantikan 

Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat 

yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah 

penerbitan keputusan Bupati. Sebelum memangku 

jabatannya, Kepala Desa terpilih berumpah/berjanji, dengan 

sumpah/janji sebagai berikut: 



76 

 

“Demi Allah/Tuhan saya bersumpah/berjanji bahwa 
saya akan memeuhi kewajiban saya selaku Kepala 

Desa dengan sebaik-baiknya; bahwa saya akan selalu 
taat dalam mengamalkan dan mempertahankan 
Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan 

menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
serta melaksanakan segala peraturan perundang-

undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi 
Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia”. 
 

f. BAB VI Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Pegawai Negeri 

Sipil Sebagai Calon Kepala Desa. 

• Calon kepala desa dari kepala desa dan perangkat. 

Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali 

diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai 

dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon 

terpilih. Selama masa cuti Kepala Desa dilarang 

menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk 

kepentingan sebagai calon Kepala Desa. Dalam hal 

Kepala Desa cuti sekretaris Desa melaksanakan tugas 

dan kewajiban Kepala Desa. 

• Pegawai Negeri Sipil sebagai calon kepala desa. 

Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam 

pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin 

tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. Dalam hal 

pegawai negeri sipil terpilih dan diangkat menjadi 

Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan 

sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala 

Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri 

sipil. Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat 

menjadi Kepala Desa) berhak mendapatkan tunjangan 

Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah. 
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g. BAB VII Masa Jabatan Kepala Desa 

Masa jabatan kepala desa ditentukan selama 6 (enam) 

tahun dan dapat menduduki jabatan sebanyak 3 (tiga) 

periode masa jabatan baik secara berturut-turut 

maupun tidak secara berturut-turut. 

 

h. BAB VIII Pemberhentian Kepala Desa. 

Kepala Desa berhenti karena: 

a) meninggal dunia; 

b) permintaan sendiri; atau 

c) diberhentikan; 

a. berakhir masa jabatannya; 

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara 

berkelanjutan atau berhalangan tetap secara 

berturut-turut selama 6 (enam) bulan; 

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa; 

d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa; 

e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, 

penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 

(satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;  

f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala 

Desa; atau  

g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap.  

 

i. BAB IX Laporan 

Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, wewenang, 

hak, dan kewajiban, wajib: 
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a. menyampaikan laporan penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran 

kepada Bupati; 

b. menyampaikan laporan penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada 

Bupati; 

c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan 

pemerintahan secara tertulis kepada Badan 

Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; 

dan 

d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi 

penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada 

masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran. 

 

j. BAB X Larangan 

Kepala Desa dilarang: 

a. merugikan kepentingan umum; 

b. membuat keputusan yang menguntungkan diri 

sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau 

golongan tertentu; 

c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau 

kewajibannya; 

d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga 

dan/atau golongan masyarakat tertentu; 

e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok 

masyarakat Desa; 

f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima 

uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang 

dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang 

akan dilakukannya; 

g. menjadi pengurus partai politik; 
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h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi 

terlarang; 

i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota 

Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan 

Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan 

lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-

undangan; 

j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye 

pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah; 

k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan 

l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja 

berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 

c. Ketentuan sanksi. 

Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai 

sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran 

tertulis. Kepala Desa yang melanggar larangan dikenai sanksi 

administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. 

Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan 

tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan 

dengan pemberhentian. 

 

d. Ketentuan peralihan.  

Segala hal pengaturan mengenai desa sekaligus 

penyelenggaraan pemerintahan desa secara umum dan 

pelaksanaan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban Kepala Desa 

secara khusus yang diatur dan dilaksanakan sebelum 
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berlakunya Peraturan Daerah tentang Kepala Desa ini tetap 

dilaksanakan hingga berlakunya Peraturan Daerah tentang 

Kepala Desa. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

1. Permasalahan yang terjadi terkait dengan pembentukan 

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Kepala Desa 

adalah belum adanya peraturan pelaksana di tingkat daerah 

Kabupaten terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala 

Desa. Sehingga urgensi dari pembentukan Peraturan Daerah 

Kabupaten Sragen tentang Kepala Desa ini untuk mengisi 

kekosongan hukum terkait dengan dasar hukum bagi 

Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak, 

dan kewajiban sebagai unsur pemerintah desa. 

2. Perlunya ada keterlibatan negara melalui peraturan 

perundang-undangan dalam tataran Peraturan Daerah 

sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan desa 

oleh Kepala Desa didasarkan pada Indonesia sebagai negara 

hukum, sehingga dalam menyelenggarakan kepentingan 

negara guna mencapai kesejahteraan rakyat harus 

berdasarkan ketentuan hukum, agar tercapai ketertiban, 

kedisiplinan, serta ketenteraman bagi seluruh masyarakat. 

Serta sebagai upaya untuk optimalisasi kinerja Kepala Desa. 

3. Landasan filosofis pembentukan Peraturan Daerah 

Kabupaten Sragen tentang Kepala Desa adalah Indonesia 

sebagai negara yang berideologi Pancasila dan berlandaskan 

UUD NRI Tahun 1945. Kemudian yang menjadi landasan 

sosiologis adalah pentingnya peranan Kepala Desa bagi 



82 

 

kehidupan sosial masyarakat, sebab kedudukan Kepala 

Desa sebagai pemimpin dan pengayom masyarakat desa. 

Sedangkan landasan yuridis dari pembentukan Peraturan 

Daerah Kabupaten Sragen tentang Kepala Desa adalah 

berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Kepala Desa 

memuat pengaturan mengenai tugas dan wewenang, hak 

dan kewajiban, pemilihan Kepala Desa, masa jabatan, 

pemberhentian, laporan, larangan, sanksi, hingga tindakan 

penyidikan terhadap Kepala Desa. 

 

B. Saran 

Berdasarkan uraian pembahasan dan simpulan dalam 

penelitian ini maka dapat diberikan rekomendasi atau saran 

sebagai upaya untuk memecahkan permasalahan yang ada 

terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala 

Desa di Kabupaten Sragen. Saran yang diberikan antara lain: 

a. Pemerintah Kabupaten Sragen segera melakukan 

penyesuaian regulasi melalui sinkronisasi dan harmonisasi 

peraturan perundang-undangan terkait dengan 

pemerintahan desa terhadap Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa. 

b. Pemerintah Kabupaten Sragen perlu untuk 

mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa dan peraturan pelaksananya yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah pusat kepada seluruh aparatur 
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pemerintahan desa di Kabupaten Sragen, sehingga regulasi 

dapat diimplementasikan secara optimal di tingkat daerah. 
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